
stureguld.se Vi köper guld, silver
tandguld, mynt & diamanter
Kom in för kostnadsfri värdering

Birger Jarlsgatan 21
Rosenlundsgatan 20
Stockholm
Tel. 08-720 06 10

STOCKHOLM Måndag 11 februari 2013 
www.metro.se

sunny

hazy

snow rain partly 
sunny

cloudy sleet thunder part sunny/
showers

showers

thunder 
showers

windy

min –4O 
max –2O

GRONT SOM DU  
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”The dirty dozen” suger åt sig mycket gifter SID 16
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Tonfisk Xpress
– middag på minuten!

A
N

N
O

N
S

Man kastade sin  
baby mot poliser
Dömd. När en 42-årig våldsman skulle gripas av polis kastade han sin nio månader gamle son 
mot patrullen. En av poliserna lyckades fånga pojken, som var några centimeter ifrån att slå                 
i huvudet mot marken. Pappan friades i tingsrätten, men döms nu i hovrätten. SID 09

POLITIKER VILL HJÄLPA STOCKHOLM ROLLER DERBY

Målet: En egen bana

FP, KD och  
C krymper   
i skuggan av 
Moderaterna

Stockholmsbilister   
parkerar bättre

Fastighetsskötare 
har en ljus
framtid

De är ett par

Opinion. Alliansen behöll makten 2010 för 
att KD, FP och C klarade fyraprocentsspärren. 
Men deras siffror sjunker. Statsvetaren 
Mikael Sundström menar att Moderaterna 
kannibaliserar på de mindre partierna. SID 02

Samtidigt får staden in mer allt mer bötes- 
pengar på grund av höjda avgifter. SID 04

Fastighetsbranschen  
skriker efter utbildad 
personal. SID 14

Artisterna Danny Saucedo och Molly 
Sandén är ett par. De ska ha hållit sin 
relation hemlig i flera veckor, enligt 
uppgifter till Metro. SID 24

Roller derby är en växande sport, men att hitta banor att träna och tävla på är svårt. Efter skrivelser från både S och MP ska dock idrottsnämnden undersöka möjligheterna att få 
fram idrottsytor. Här tränar Liebe Linn (Linn Cleve) och Musfällan Mary (Maria Isaacs Cunningham) i Stockholm Roller Derby. SID 04 FOTO: LEIF R JANSSON/SCANPIX
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Alliansen behöll regerings-
makten 2010 mycket beroen-
de på att KD, FP och C klarade 
fyraprocentsspärren med god 
marginal. Tillsammans fick 
de 19,3 procent av rösterna. I 
Yougovs februarimätning har 
siffran sjunkit till 12,6 pro-

cent. Bara FP klarar riksdags-
spärren.

– Ända sedan valet har Mo-
deraterna kannibaliserat på 
de mindre allianspartierna. 
Det är inget typiskt svenskt 
fenomen. För de brittiska libe-
ralerna har regeringsalliansen 
med de konservativa varit en 
opinionsmässig katastrof, sä-
ger Mikael Sundström, lektor 
i statsvetenskap vid Lunds 
universitet.

Småpartiernas chans lig-
ger i att bygga egna profilfrå-
gor. Men Centerpartiets nya 
idéprogram med förslag om 
månggifte och slopad skol-
plikt fick motsatt verkan. I 
mätningen backar partiet en 
dryg procentenhet.

– Annie Lööf måste vända 
siffrorna uppåt före somma-
ren. Annars är krisen akut, sä-
ger Mikael Sundström. 

SD backar i mätningen, 
men verkar ha stabiliserat sig 
strax över 10 procent.

– Partiet lever sitt eget liv 
och fångar upp alla typer av 
missnöje, säger Mikael Sund-
ström.

Yougov. Moderaterna 
är nu mer än dubbelt 
så stora som de tre 
mindre allianspartierna 
tillsammans. Av dem 
skulle bara Folkpartiet 
komma in i riksdagen 
om det vore val i dag, 
visar Yougovs mätning.

Moderaterna äter 
upp småpartierna

SMHI varnar

Kraftigt snöfall  
i Stockholm i dag
Natten till i dag började 
snön falla över Stock-
holmsområdet. Fram till 
i eftermiddag väntas 10–
15 centimeter snö och 
SMHI har utfärdat en 
klass 1-varning. Därefter 
drar det kraftiga snöfal-
let vidare och några stör-
re mängder väntas inte 
under resten av veckan.

På tisdag och natten 
till onsdag faller snön 
över Malmö och Göte-
borg, men i betydligt 
mindre mängder. METRO

Sjukdomstider

Rekordmånga 
sjuka i influensa
Influensan är just nu re-
kordhög i Sverige, enligt 
analysprogrammet Goog-
le flu trends. Under fre-
dagen visade program-
met ett influensaindex 
på 75, vilket är den hög-
sta siffran sedan mät-
ningarna började säsong-
en 2006–2007.

Flu trends undersöker 
hur människor söker på 
influensarelaterade sök-
ord, vilket folk mest gör 
när de själva eller närstå-
ende är sjuka. TT

Hästfusk

”Det ska inte löna 
sig att fuska.  

Sådana här saker 
ska bita så rejält 

att ingen ens  
funderar på att 

placera någonting 
på marknaden 
som inte är det 
som uppges på 

innehållsförteck-
ningen.”

Landsbygdsminister Eskil Erlands-
son (C) kommenterar fusket med 

hästkött i lasagnen.

Välkommen!

GÖR SOM 
MIN FARMOR
Min farmor är bäst i värl-
den. Allt, allt, allt köper 

hon ekologiskt. 
Ni som inte har möjlighet 

att göra likadant, men ändå 
vill göra något, kan väl  
åtminstone skippa att  

ta plastpåsar till enstaka 
frukter och grönsaker (vad 

är grejen med det!?) 
Ett annat bra ekotips är att 
lägga ”The dirty dozen” på 
minnet. Läs mer på sid 16.  

MATILDA BJERLÖW,  
REPORTER/REDIGERARE

1
NYHETER

Här kör polisen permobil
Det här är väl knappast något man får lära sig på Polishögskolan – men 
Peter Åström vid Södermalmspolisen klarade det galant. I går tvinga-
des han ratta en övergiven permobil  från Högbergsgatan till polis-
stationen på Södermalm. Nu står permobilen i polisens garage och vän-
tar på att ägaren ska komma och hämta den. FOTO: POLISEN, SÖDERMALM

Analys

STINA 
MORIAN
Analyschef, Yougov

ALLIANS PÅ 
M:S VILLKOR
Det är tydligt att det straffar 
sig för mindre partier att 
samarbeta med större. Just 
nu straffas C och KD rejält 
för sitt samarbete med M. 
FP håller sig något bättre, 
om än inte bra. 

Dock är tydligt att M nu 
försöker profilera sig på 
FP:s starka fråga – nämligen 
skolan. Om det kommer att 
ge M en än mer domineran-
de roll i Alliansen återstår 
att se. Om M är måna om 
alliansregeringen bör de 
nog avstå från att profilera 
sig alltför hårt mot sina re-
geringsvänner. Under årets 
första två månader har MP 
ökat – i december hade par-
tiet 7,1 procent och i febru-
ari 9,7. Trots att SD sjunker 
i denna mätning är partiet 
tredje största parti. Dessa 
två partier kommer att stri-
da om tredjeplatsen 2014.

I SAMARBETE MED

UNDERSÖKNINGEN GENOMFÖRDES I 
YOUGOVS ONLINEPANEL 9 JANUARI 

2013–5 FEBRUARI 2013. 1 426 PERSO-
NER DELTOG I UNDERSÖKNINGEN. 
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LEIF 
OLDENBURG
leif.oldenburg@metro.se
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HUR SKULLE DU RÖSTA 
OM DET VAR VAL I DAG ?

KÄLLA: YOUGOV. VÄNSTRA SPALTEN AVSER FEBRUARI 2013. HÖGRA SPALTEN JANUARI 2013.

Utsatta bönder

Enligt en rapport från Lant-
brukarnas Riksförbund är 
många bönder utsatta för 
stölder och andra brott.

30%
 HAR UTSATTS DE  

SENASTE TVÅ ÅREN 

70%
KÄNNER EN ELLER FLERA  

I NÄRHETEN SOM  UTSATTS

Polis tog på sig ett annorlunda jobb
Se den udda bogseringen
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden



Erbjudandet gäller t o m 130514 och avser iPhone 5 och Volym Låg. Bindningstid 24 månader. Uppsägningstid 3 mån. Inträde 99 kr. Vid delbetalning av mobil tillkommer en adm avgift om 150 kr. 9 585 kr = (99 kr + 150 kr + 9 336 kr (389 kr x 24 mån)). Om du förbrukat de 
wminuter/SMS/MMS som ingår i din nivå har du fortsatt ingen öppningsavgift men överskjutande trafi k kostar 0:69 kr/min, 0:69 kr/SMS, 0:99 kr/MMS. Betalsamtal, betal-SMS och trafi k i utlandet ingår ej. Ej utnyttjade minuter/SMS/MMS kan ej fl yttas till nästkommande månad. 
All surf  i mobilen ingår. Efter 1 GB sänks hastigheten till 64 kbit/s. Med reservation för tryckfel och prisförändringar. För mer info, se tele2.se 

kr
/mån389

Volym Låg

iPhone5 med Volym Låg: 
Samtal, surf, SMS och MMS ingår.

Lägsta totalkostnad 9 585 kr.

tele2.se
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Bilisterna i Stockholm blir 
allt skötsammare, åtmins-
tone så länge bilen står 
still. 

– Glädjande nog har vi 
kunnat se allt färre felpar-
keringar under de senaste 
åren när vi mätt ordent-
ligt. Men det är faktiskt 
första gången som antalet 
p-lappar gått ner, säger Jan 
Prestberg, projektledare 
på trafikkontoret.

Men trots att felparke-
rarna blivit färre bidrog de 
ända med mer till Stock-
holms stad 2012 än 2011. 

279 miljoner kronor är 4 
procent mer än föregående 
år, beroende på att felpar-
keringsavgifterna höjdes 
med 100 kronor i mars. Och 
om man tittar lite längre i 

backspegeln så har det to-
tala bötesbeloppet ökat 
med 50 procent sedan par-
keringsövervakningen pri-
vatiserades 2007.

Totalt sett delades det ut 
432 991 p-böter på mellan 
550 och 1 000 kronor under 
förra året. Det är en minsk-
ning med 14,9 procent i 
fjol jämfört med 2011. 

Vad som orsakat detta 
trendbrott är svårt att ve-
ta. Det kan bero på väder-
leken under året, men för-
klaringen är lika oklar som 
varför det oftast delas ut 
mest p-böter under våren 
(mars och maj).

Kanske är det så att sta-
dens 250 parkeringsvakter 
orkar med mer p-böter när 
de kan njuta av vårsolen 
under sina rundor.

– Du kan ha rätt i det, 
det kan vara sådana fakto-
rer också som spelar in. 
Det kan vara så att många 
tar bilen för att åka ut till 
sommarstugan direkt efter 
jobbet, men det känns lite 
långsökt att det skulle på-
verka i den utsträckning-
en.

–  Stockholmarna har blivit bättre på att betala under dagarna, säger Elin Nore�ord, 24, som jobbar på Svensk 
Bevakningstjänst. FOTO: ISABEL SVENSSON

Färre felparkerare betalar  
mer till Stockholms stad
P-förbud. Stockholms-
bilisterna har blivit allt 
bättre på att parkera.  
I �ol bröts en uppåt-
gående trend och det 
skrevs ut nära 76 000 
färre p-böter i �ol 
jämfört med under 
2011. 

667 miljoner

2012 drog trafikkontoret in 
närmare 667 miljoner kro-
nor på parkeringsavgifter. 

Största intäkterna: 267 miljo-
ner från parkeringsautomater, 
116 från boende- och nytto-
parkeringsavgifter och p-böter 
för 279 miljoner kronor.

Orsak till p-böter

1 P-avgift ej betald

2 Parkeringsförbud

3 Parkeringsförbud –  
städdag

4 Nära vägkorsning

5 Parkeringsförbud –  
städnatt

6 Övergångsställe

7 Stoppförbud

9 I vägkorsning

10 På gångbana

KÄLLA: TRAFIKKONTORET
PETER 
LINDHOLM
peter.lindholm@metro.se

Inför en landslagsmatch för-
ra våren tvingades spelarna 
knäskura en hockeyrink till  
speldugligt skick. Nu hoppas 
Stockholm Roller Derby på 
en riktig hemmaplan.

”En av världens snabbast 
växande sporter”, brukar ut-
övarna säga. Men det är en 
sport med växtvärk. I Stock-
holm finns två ligor, men på 
grund av hallbristen har 
man problem både med att 
träna och spela. Renodlade 
arenor finns bara i USA.

Men efter skrivelser från 
både Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har idrotts-
nämnden beslutat att under-
söka möjligheterna att få 
fram idrottsytor för både in-
om- och utomhusbruk.

Beskedet välkomnas av 
Monica Lidén alias Red E 
Krueger, ordförande i Stock-
holm Roller Derby, som ran-
kas som trea i Europa.

–  Vi har en fast träningstid 
i veckan, sedan får vi se vad 
vår lokalkommitté kan hitta. 
Ibland får vi veta samma dag 

om det blir träning eller inte.
År 2011 valdes roller derby 

in som den femte idrotten un-
der Svenska Skridskoförbun-
det.

–  Jag tror att många lock-
as för att det är en kvinno-
sport. Det är en fysisk, cool, 
tuff och rolig sport med 
mycket tacklingar och block-
eringar, säger Monica Lidén.

Stockholm Roller Derby 
bildades 2007. Två år senare 
kom Drew Barrymores regi-
debut ”Whip it!”, en film som 
kom att göra den gamla kon-
taktsporten populär igen.

–  Det är väldigt mycket  
”DIY”-kultur – Gör det själv – 
där spelarna sköter allt själva.

När en hall plötsligt avbo-
kades tre veckor före en 
landskamp mot Helsinki Rol-
ler Derby  i fjol fick man helt 
enkelt ta saken i egna händer.

–  Vi hittade en gammal 
hockeyrink i Västerhaninge 
som var skitsmutsig. Vi fick 
knäskura den för hand. I två 
veckor höll vi på. Men det 
blev skitbra! PETER LINDHOLM

I roller derby går deltagarna under artistnamn. Här peppar Crashtest Dolly 
(Kelly Krave) lagkamraterna i en paus under Stockholm Roller Derbys 
träningspass i Farsta. FOTO: LEIF R JANSSON/SCANPIX

På oval bana

Roller derby är en fullkontakt-
sport på rullskridskor. Sporten 
går ut på att utövarna, i två 
lag, kör på en oval inomhus-
bana och poäng delas ut till de 

spelare som kör förbi varje 
motståndarmedlem. Flest po-
äng vid matchens slut vinner. 

KÄLLA: SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDET

Roller derby-klubbar 
kan få sin egen bana

Hög. Nya åkattraktionen 
den högsta i världen
Till sommaren kommer 
Stockholm få en helt ny sky-
line. I helgen monterades de 
första delarna av det som 
ska bli Gröna Lunds nya ry-
sarattraktion – en så kallad 
kättingflygare med tolv ro-
terande gungor 121 meter 
över marknivån.

Attraktionen har fått 
namnet Eclipse och blir 
världens högsta i sitt slag. 

Gungorna kommer att 
hissas förbi Fritt Fall och 
börjar snurra på 90 meters 
höjd. På den högsta nivån, 

121 meter över marken, ska 
Eclipse med hjälp av centri-
fugalkraften rotera med en 
hastighet av 70 kilometer i 
timmen.

Den högsta kättingflyga-
ren finns i dag på nöjesfältet 
Pratern i Wien – men Stock-
holms Eclipse slår österrika-
ren med fyra meter.

Gröna Lund hoppas att 
kättingflygaren blir en att-
raktion för riktigt våghalsi-
ga familjer, eftersom längd-
gränsen är på 120 centime-
ter. METRO

Gröna Lunds nya höjdattraktion 
börjar ta form. Bygget började  
i helgen. FOTO: LARS-ERIK ÖRTHLUND

Godistjuvar

Daimliga häktad 
efter biljakt
Fem män, kända i Söder-
tälje som Daimligan, häk-
tades i helgen. I slutet av 
januari stals flera hundra 
kilo Daim ur en lastbil           
i Södertälje. Natten till            
i torsdags greps fem män 
efter en biljakt. TT

Skolrelationer

3
av 100 gymnasieelever i 
Stockholm har någon gång haft 
ett romantiskt eller sexuellt 
förhållande med en lärare, visar 
en undersökning som Svenska 
Dagbladet gjort. Drygt 5 procent 
känner till personer utanför 
klassen som har en pågående 
relation med en lärare.

Eclipse kommer att sträcka sig 121 
meter över Djurgården när den står 
färdig. ILLUSTRATION: GRÖNA LUND
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Gilla oss på
facebook!

Du hittar fler erbjudanden i vår webshop: grandparfymeri.se - låg frakt och snabb leverans.
Erbj. gäller t.o.m. 17/2-13 och kan ej komb. med andra rabatter.  Reserv. för slutförsäljning.

Vi firar Alla Hjärtan - Hela veckan!

ELIZABETH ARDEN
Eight Hour Cream,
50 ml 149:-

CLARINS, Deodorant Roll-On (Ord. 239:-)
BIOTHERM, Aquasource ansiktskräm, 30 ml (Värde  220:-)q

/st

LANCÔME, Definicils Mascara

DKNY
30 ml edp
Be Delicious,

Fresh Blossom eller

Golden Delicious

”Ett måste i varje
  kvinnas handväska!”

ord. 445:-/stord. 305:-

ord. 409:-

/st

Brann upp

McDonald’s  
helt förstört
En brand ödelade en 
McDonald’s-restaurang          
i Härnösand i går. Ingen 
person har skadats vid 
branden, men byggna-
den är helt förstörd, sä-
ger insatsledaren Tho-
mas Berglund vid rädd-
ningstjänsten Höga kus-
ten Ådalen. 
TT

Ny undersökning

Fler positiva 
till invandring
För nio år sedan ansåg 55 
procent att Sverige tagit 
emot invandrare i allt för 
stor utsträckning. I år är 
samma andel 37 procent, 
visar en återkommande 
Sifo-undersökning med 
1 000 svarande som SVT 
låtit göra.

Inte sedan 1989 har 
attityden varit så positiv, 
enligt SVT. 
TT

Dagens fel

I fredagens ”Stockholm i hel-
gen” uppgavs att möbelmäs-
san Stockholm Furniture & 
Light Fair skulle visa ”Glass 
elephant” på Stockholms-
mässan. Rätt plats för design-
installationen var Östasia-
tiska museets Bergrummen 
på Skeppsholmen.

Svenska språket

Svenskstudier 
finns i 38 länder
Det finns ett intresse för 
svenskstudier i övriga 
världen. På över 200 uni-
versitet i 38 länder er-
bjuds svenskundervis-
ning. Orsaken till svensk-
studierna är ofta att man 
har nytta av svenskan i 
jobbet eller studierna. 

Störst är intresset i 
Tyskland. TT

Trafik stoppad

Bil fattade eld  
på Öresundsbron
En bil som färdades på 
Öresundsbron fattade av 
oklar anledning eld i går 
kväll. Bilen blev snabbt 
övertänd och under 
släckningsarbetet stop-
pades all trafik i riktning 
mot Danmark under 15–
20 minuter. TT

Livsmedelskedjan Picard 
etablerar sig nu i Sverige.  
Först ut är Stockholm men 
målet är att öppna 50 buti-
ker runt om i landet. 

I Frankrike är matkedjan 
en stor succé med över 800 
butiker och miljontals kun-
der.

– Jag tror att vi kommer  
att lyckas bra med att slå oss 
in på den svenska markna-
den, svenskar är nyfikna 
och vi har en bred fransk 
matkultur här. Dessutom 
äter alla djupfryst, det är en 
del av vår vardag, säger Hen-
rik Strinning, ansvarig vid 
Picard. 

Både svenska och franska 
råvaror och maträtter kom-

mer att finnas i affären, 
bland annat köttbullar, ka-
napéer, kalkon och quiche 
lorraine, en fransk ost- och 
skinkpaj. 

För den som vågar finns 
även de franska specialite-
terna grodlår och sniglar. 
Men ingen pyttipanna.

– Vi kommer att ha biff à 
la Lindström i alla fall, säger 
Henrik Strinning.

Livsmedelsverket ser po-
sitivt på affärsidén med frys-
ta råvaror.

– Näringsämnen finns 

kvar längre i fryst livsmedel. 
Dessutom försvinner svin-
net, man slösar inte på sam-
ma sätt, säger Veronica Öhr-
vik på Livsmedelsverket. 

Tanken på att servera 
djupfryst mat är dock inte 
lika populär hos alla.  

– Vi använder alltid färs-
ka råvaror, utan några un-
dantag. Smaken försvinner 
helt om man använder frys-
ta, säger Niko Paleovrachas, 
köksmästare på Haga Res-
taurang och Delikatesser.  
SOPHIE LINDSTRÖM

Här öppnar han butiken 
med en iskall a�ärsidé
Djupfryst. Ingen 
pyttipanna – men 
croissanter, grodlår och 
musslor. På onsdag 
öppnar franska Picard, 
Sveriges första butik 
med bara djupfryst mat.

Henrik Strinning på Picard tror att vi kommer att falla pladask för det nya konceptet.  FOTO: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

Tyska Danny Marr studerar 
svenska i Berlin. FOTO: SCANPIX

Så mycket fryst äter vi

• USA. 60 kilo per person/år.

• England. 55 kilo per per-
son/år.

• Sverige. 52 kilo per per-
son/år.

• Mataffären. 8 procent av 
konsumtionen i svenska mat-
affärer består av djupfryst.

• Kostnad. Svenskarna läg-
ger 13–14 miljarder kronor 
om året på djupfryst mat.

KÄLLA: AC NIELSEN/DJUPFRYSNINGS- 

BYRÅN
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Ett tag var jag miljonär. Det gick över ganska snabbt. 
Kvar från den tiden har jag några kläder i siden och 
sammet samt en smak som på inget sätt är förenligt 
med min aktuella ekonomi. 

Mitt bästa knep för att stå emot frestande köp är att fö-
reställa mig själv som deltagare i ”Lyxfällan”. Plötsligt står 
programledarna framför mig och säger ”Köper du extra 
dyra strumpbyxor? Är du inte klok? Hur tänker du nu?”. 
Innan jag hinner börja svamla om på vilket sätt strump-
byxorna kommer få mig att använda kjol och klänning 
mer och på det sättet utnyttja min egen garderob bättre 
fortsätter de: ”Ta ansvar för din ekonomi!” och vips blir 
köpet helt omöjligt. 

Jag älskar vad ”Lyxfällan” gjort för min köpdisciplin. På 
samma sätt som fängelsestraff troligen har sin mesta/bäs-
ta funktion i att avskräcka människor från att bryta mot 
lagen snarare än att ”bota” kriminella fungerar program-
met antagligen bättre på att få tittare att skärpa sig än att 
omvända deltagarna. Så bra fungerar det på mig att jag      
ofta önskar mig ett ”Miljöfällan”. 

Med alla rapporter om skenande klimat känns det 
nödvändigt med en större spark i rumpan än tips 
om att skölja ur mjölkpaketen före källsortering 
och att släcka lampan när man går ur ett rum. 

Det verkar så uppenbart otillräckligt, symbolhandlingar 
som visserligen kan göra viss skillnad men inte hindra po-
lerna från att smälta. 

Jag vill se ett program där företagschefer, politiker och 

VILL SE ”MILJÖFÄLLAN” I TV-TABLÅN

”Anna Karenina” 
Äntligen har nya ”Anna 
Karenina”-filmen premiär.

Hästlasagne 
Tanken på att så många färdig 
lasagne-köpare är hästfolk.

Metro.se

Läs och kommentera 
fler kolumnister

presidenter får ställas till svars enligt ”Lyxfälle”-principen 
så att vi en gång för alla kan intrimmas i vad som verkli-
gen skulle göra skillnad för miljön. 

I ”Miljöfällan” skulle det fastslås exakt hur mycket flyg-
plansresande, klädinköpande, köttätande etcetera som är 
miljömässigt hållbart, både på nationell nivå och hela vä-
gen ner till slutkonsumenten. 

Jag önskar mig en mer totalitär programplan än ”tänk 
på miljön innan du skriver ut det här mejlet”-tänk. Jag 
tror inte att vi klarar att lösa det lite efter eget tycke och 
smak, i alla fall inte om jag ska döma efter mig själv. Jag 
vill ha tydliga direktiv från människor jag respekterar             
eller är lätt rädd för (förslag: Kofi Annan tillsammans med 
bröderna Klitschko) som ställer deltagarna mot väggen 
när de bryter mot hållbarhetsnormen. ”Hur tänker du 
nu?” frågar de och även vi tittare skärper oss omedelbart, 
till gagn för mänsklighetens och planetens bästa. 

Han har mage att slå frukostrekord

Robert Pinto, 39, tog sig an utmaningen att äta upp en ”Kidz breakfast” (som fått sitt namn eftersom måltiden väger lika mycket som ett litet barn). FOTO: CATERS NEWS AGENCY/BULLS

Gratis för vissa

Tog 26 minuter att 
äta upp maten
Jättefrukosten för 160 
svenska kronor är helt gra-
tis – för den som sätter i 
sig den på under en tim-
me. Robert Pinto antog den 
engelska restaurangen   
Greasy Spoons utmaning. 
Efter 26 minuter var tallri-
ken, som ursprungligen 
innehöll 6 000 kalorier, 
helt ren. METRO

Går på gymmet sedan

Redan med  
i rekordbok
Den anmärkningsvärt sma-
le Robert Pinto, 39, finns 
redan upptagen i Guinness 
rekordbok sedan han 
smällde i sig en förstärkt 
jättefrukost på Mario’s Ca-
fe i Bolton. Tid: Åtta minu-
ter och 46 sekunder. Efter 
rekordnoteringarna brukar 
Pinto ta ett rejält pass på 
gymmet. METRO

Efter maten

”Nu blir det frukt 
och vegetariskt 
resten av veckan.”
Robert Pinto till Daily Mail efter 
jättefrukosten som han kallade 
”hjärtattack serverad på fat”.

VIDEO: Reporter tar sig an den stora utmaningen 
6 000 kalorier – i ett mål
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

VIDEO: Reporter tar sig an den stora utmaningen 

Ladda ned appen till din smartphone

1 Sök efter PointCloud Browser i App Store  
eller Google Play* och ladda ned appen gratis.

Välj Metro i PointCloud-appen

2 Skapa ett bokmärke på din skärm för att  
alltid öppna senaste Metro som innehåller 

aktuellt extramaterial.

Sikta på bilder med din mobil

3 Alla bilder märkta med PointCloud-symbolen 
öppnar extramaterial i din mobiltelefon.  

Välkommen till ett nytt sätt att läsa tidningen!

SER DU SYMBOLEN – OPPNA 
APPEN OCH SIKTA PÅ BILDEN
* Fungerar tills vidare enbart på Samsung Galaxy S2 och S3.

Kolumn

EMI  
GUNÉR
FRILANSSKRIBENT

Diskutera
Ladda ner PointCloud 
och sikta mot bilden 
med mobilen



Go Further

Kan en bil
ge dig mer än du förväntar dig?

Bränsledeklaration blandad körning: 4,8 l/100 km, 109 g CO2/km. (Kombi 4,9 l/100 km, 112g CO2/km.)
*Priset är rekommenderat. Varje återförsäljare har rätt till egen prissättning. ** Kombitillägg gäller lagerbilar registrerade senast 28/2 2013.  
Bilen på bilden är extrautrustad. 

FORD FOCUS TREND 
Med 1,0 l EcoBoost 100 hk, klassens snålaste bensinmotor.

Uppgradera med 
Ford Easy Price till 
125 hk för 10 000:-

Just nu kombitillägg 0:-**. Ord pris 5 000:-

Läs mer om Ford Easy Price på ford.se
Från 164 900:-*
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STÄDNING, FLYTT & TRANSPORT, BYGG & RENOVERING, TOMT & MARKARBETEN, FASTIGHETSTJÄNSTER, ARKITEKT & INREDNING, 
BOKFÖRING, REVISON & JURIDIK OCH DATA & IT-TJÄNSTER. TEL: 08-5000 53 10 E-POST: INFO@OFFERTA.SE WWW.OFFERTA.SE 
STÄDNING, FLYTT & TRANSPORT, BYGG & RENOVERING, TOMT & MARKARBETEN, FASTIGHETSTJÄNSTER, ARKITEKT & INREDNING, 
BOKFÖRING, REVISON & JURIDIK OCH DATA & IT-TJÄNSTER. TEL: 08-5000 53 10 E-POST: INFO@OFFERTA.SE WWW.OFFERTA.SE 

Offerta.se är 

alltid helt gratis.

Renovering

Här checkar nyanlända 
in på jobbmarknaden

Projektet är ett samarbete 
mellan Arbetsförmedlingen 
och Nordic Choice Hotels. 

Drygt 40 arbetslösa ung-
domar och nyanlända rekry-
teras till praktikplatser på 
kedjans hotell i Stockholm. 
Det kan handla om allt från 
servering till vaktmästeri 
och ambitionen är att prakti-
ken ska leda till anställning. 

– Det finns många steg i 
det här, inte bara att folk 
ska få platser. Ett första steg 
är att komma hit och få en 
intervju och få upp själv-
känslan lite. Det är en jätte-
viktig parameter, säger Mar-
celo Fernández, kundansva-
rig på Arbetsförmedlingen. 

En av de drygt 400 sökan-
de var Tijan Dampha. I Gam-
bia jobbade han bland annat 
på hotell och som turistgui-
de men att få jobb i Sverige 
har varit svårt. 

– Det är jätteviktigt att 
man kan komma hit och 
presentera sig själv och be-
rätta vad man är bra på, sä-
ger han. 

De sökande fick fem mi-
nuter med en rekryterare 
och då gällde det att visa 
vem man är. 

– För oss är cv:et inte så 
viktigt, inte heller om du 
pratar perfekt svenska. Vi 
ser tre saker och det är en-
ergi, mod och engagemang, 
säger Gudrun Olderskog, 
projektledare och CSR-ma-
nager för Nordic Choice Ho-
tels.

Jobb. Nyanlända är en 
grupp som har svårt att 
hävda sig på arbets-
marknaden. För att 
hjälpa dem har 
hotellkedjan Nordic 
Choice Hotels startat 
ett nytt praktikprojekt. 
I fredags var det 
rekryteringsträff                   
i Stockholm.

Tijan Dampha, 32, från Östberga, har jobbat som byggnadsarbetare och
flyttare men också inom turismbranschen i Gambia. – Man behöver ha ett
jobb men det är jättesvårt, säger han. FOTO: ISABEL SVENSSON

+6,37%
NASDAQ/DOW JONES 
+5,77 % / +6,78 %

LONDON 
+6,10 %

Siffror från kl 21 i går

börsen i år
FRANKFURT 
+0,52 %

HELSINGFORS 
+6,74 %

PARIS 
+0,23 %

MOSKVA 
+4,07 %

OMXS. När börsen stängde 
i fredags hade index stigit 
0,8 procent. Starka export-
siffror från Kina bidrog. TT

EURO 
8,61

DOLLAR 
6,44

PUND 
10,17

EKONOMI

CAROLINE 
WETTERBORG
caroline.wetterborg@metro.se

Rekryteringsdag

Rekryteringsprojekt för 
arbetslösa ungdomar och 
nyanlända

• Samarbete. Mellan Arbets-
förmedlingen och Nordic 
Choice Hotels, som bland  an-
nat har Comfort Hotel, Qua-
lity Hotels och Clarion Hotels. 

• Flera kommuner. Satsning 
är nationell och ska genom-
föras i andra kommuner, 
men några datum är ännu 
inte satta.

– Det här betyder en chans att
komma in på arbetsmarknaden. Det
är jättebra, säger Aurora Roman, 36, 
från Huddinge. Hon har jobbat med
turism i Frankrike. FOTO: ISABEL SVENSSON

– Jag älskar kontakten med nya
människor. Jag vill bara jobba, säger 
Reza Rajaei, 31, från Hässelby, som
i sitt tidigare hemland jobbat som
chefssäljare. FOTO: ISABEL SVENSSON
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• Stans mest kompetenta lärarkår 
• Stans bästa skolluncher 
• Stor härlig skolgård 
• Nära Eriksdalsbadet och Eriksdalshallen 
• Bra kommunikationer

Informationskväll om sjuan nästa läsår  
Tisdagen den 19 februari klockan 18.00.

Du får träffa lärare från våra olika profiler samt representanter 
för skolledningen.

Våra profiler är 
• Engelska 
• Musik  
• Samhälle 
• Teater 

Du får läsa ditt profilämne 2 ½ timme i veckan

Tränar du simning, simhopp, tennis eller bollsporter i närheten 
av Eriksdalsskolan? 

Kontakta bitr. rektor Jan-Erik Svensson på  
jan-erik.svensson@stockholm.se  
för information om vår skräddarsydda profil.

ERIKSDALSSKOLAN   
– vill du börja högstadiet hos oss?

Eriksdalsskolan 
www.eriksdalsskolan.se

Ringvägen 58-66 
Buss 3 eller 4 hpl Rosenlund 
10 min promenad från T Skanstull eller P Stockholm södra

Supersnabb surf
och riktigt bra tv.
En svårslagen kombo.
Få en fantastisk tv-upplevelse och upp till 
250 Mbit/s för bara 369 kr/mån – i ett halvår!

Beställ på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-111 700

3 kalendermånaders uppsägningstid. Startavgift 295 kr för tv, frakt 96 kr för bredbandet tillkommer. Erbjudandet gäller t o m 2013-04-10 och förutsätter bredband och tv från Bredbandsbolaget. Pris för bredband och tv är 369 kr/mån, månad 1-6.
Därefter kostar bredbandet 379 kr/mån och tv 149 kr/mån. Lägsta totalkostnad för erbjudandet är 1 498 kr med Bredband 250 och TV Bas. Ångerrätt 14 dagar vid distansköp. Tekniska begränsningar gör att tv inte kan levereras till alla adresser.

Det var när poliserna kom 
för att gripa den 42-årige 
våldsmannen som han kas-
tade sin nio månader gamla 
son mot dem. 

En av poliserna lyckades  
i sista stund fånga pojken  

i det ena underbenet medan 
han hängde med huvudet 
ner mot garageuppfarten, 
bara några centimeter från 
marken.

– Barnet kom som en 
loop i luften, säger polisen  
i förhör.

Hovrätten ändrar nu 
Ystads tingsrätts friande 
dom på åtalspunkten och 
dömer 42-åringen för fram-
kallande av fara för annan. 

Till skillnad från tings–
rätten anser hovrätten att 
det funnits en konkret risk 
att barnet skulle landa på 
marken med allvarliga ska-

dor som följd. Mannens to-
tala straff skärps från ett år 
till ett år och tre månaders 
fängelse för mångårig grov 
fridskränkning av sambon 
samt fridskränkning och 
misshandel av flera av de ge-
mensamma barnen. 

Fyrtiotvååringen, som 
lämnade landet efter tings-
rättens dom, greps i mitten 
av december och överläm-
nades till Sverige enligt en 
europeisk arresteringsorder. 

Döms. Spädbarnet var 
bara några centimeter 
från att slå i huvudet 
mot den stenbelagda 
garageuppfarten. Nu 
döms barnets pappa 
för att ha kastat pojken.

Kastade sitt 
spädbarn vid  
polisingripande

EVELINA 
OLSSON
evelina.olsson@metro.se

Arbetsgrupp

FP vill ha mer  
till försvaret
Jan Björklund, Folkparti-
ledare och vice statsmi-
nister, säger till SVT Ny-
heter att partiet tillsätter 
en arbetsgrupp som ska 
se över svensk försvars-
förmåga och föreslå hur 
den ska stärkas. TT

”Betydande”

Förhöjd lavinrisk  
i �ällvärlden
Varningsnivån för lavi-
ner låg i går på en trea, 
”betydande”, i Bydalsfjäl-
len och i Ramundberget, 
enligt Svenska liftanlägg-
ningars organisation.     
Övriga svenska skidorter 
låg på en tvåa eller trea. TT

Kvotflyktingar

1 900
så kallade kvotflyktingar ska 
Sverige ta emot i år. Men i 
praktiken blir det inte fler än 
cirka 1 730. Omkring 170 
personer som kvoterades in i �ol 
kunde inte komma då på grund 
av bostadsbrist. De förs in i årets 
kvot, som i realiteten alltså blir 
lägre. TT
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Ögonhälsokontroll

Vi finns i lokaler på Kungsholmen
S:t Eriks Ögonsjukhus 
www.synvardsinstitutet.se
Tel: 08-672 38 51
Välkommen!

Vad utmärker SynvårdsInstitutet?
- Våra optiker är specialistutbildade 
- Vi har tillgång till avancerad utrustning
- Du får direkt ta del av undersökningsresultatet

Ögonhälsokontroller av ögat syftar
till att möjliggöra tidigt upptäckt av 
förändringar i samband med t.ex. 
•grå starr
•grön starr 
•eller förändringar i gula fläcken 

Vanliga sjukdomar som till en början kan vara svåra att 
märka av.

Annonsen gäller t.o.m. söndag 17/2-2013 med reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. 
Ännu � er � na erbjudanden hittar du på vår hemsida www.matdax.se

Detta erbjudande 
gäller endast
fredagen 15/2 -13
Max 3 per kund

M
ax
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d

M
ax

 4
 s

t/
ku

nd

/förp/st

35:-FREDAGSVARAN

NATURDIET

/kg

MELKERS

DAXKUPONG
Gäller mån–tis 11–12/2 2013

FÄRSK

2,5 KG

KÖTTFÄRS
Färsk, 100% nöt

FAZER

Helgkupong
Gäller lör–sön 16–17/2 2013

1 KG

5:-/tub

LANTGÅRDEN

10:-
PYTT I PANNA
800 g

PEPSODENT

TANDKRÄM
75 ml, White now/Ultra-complete

TANDBORSTE
White system 10:-

TUNNA SKIVOR
150-170 g

10:-
DRINKMIX
12 portioner, smultron/päron

20:-

20:-
START
2 x 500 g, vanilla, Crisp ́n Crunch

2 PAKET

GODISPÅSE
140-160 g, Tutti Frutti

5:-

20:-

LAGERBERGS

KYCKLINGVINGAR
1 kg, frysta

KYCKLINGFILÉ
Danpo, Halal

6995

FRYSTA SVENSKA

REVBENS-
SPJÄLL
Tjocka

2498
/kg

4498HÖGREV 
Import i bit 10:-

MARGARIN
Milda

2 st

DRESSING
230-250 ml

KAVLI

Gäller lör–sön 16–17/2 2013Gäller lör–sön 16–17/2 2013

5 KG

8888
TVÄTTMEDEL
Ariel

ACAPE  12 år med laserbehandlingar
Kungsgatan 17 • info@acape.se • www.acape.se • Tel. 08-765 97 08

Kolla leverfläckar och märken 26/2
Orolig för märken som förändras, 

växer eller bara är till förtret? 
Vi kontrollerar och behandlar dem.

Dr. J-E Axelsson, plastikkirurg, spec. hudförändringar.

Med laser behandlar vi hårväxt, tatueringar, 
ärr, ytliga blodkärl, rynkor och pigment� äckar.

Permanent makeup, svettbehandling, Botox & Fillers

Återvinn 
mig tack!

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

Nyheter i bilder

1
2

3

Muslimska brödraskapet, 
som efter Mubarakregimens 

fall klivit fram som landets 
starkaste politiska kraft, har 
nominerat en av sina ledar-
gestalter till posten som 
stormufti, landets högste re-
ligiöse ledare. Brödraskapet 
har nominerat Abd el-Rah-
man al-Bar, medlem av dess 
styrande råd, till ledarpos-
ten vid moskén och univer-
sitet al-Azhar i Kairo.

Kritiker oroar sig för att 
Muslimska brödraskapet 
försöker utöka sitt inflytan-

de och koppla greppet om 
samhällets centrala institu-
tioner. 

Två år har gått sedan 
Egyptens massprotester 
tvingade presidenten Hosni 
Mubarak från makten. Egyp-
ten laddar inför i dag, mån-
dag, en årsdag den fängslade 
Mubarak själv knappast fi-
rar. När ”farao” Mubarak 
den 11 februari 2011 läm-
nade makten hade han i tre 
decennier styrt Egypten 

med järnhand. Massiva folk-
liga protester, med Tahrir-
torget i centrala Kairo som 
bultande hjärta, hade efter 
18 dagar fällt regimen. 2012 
dömdes Mubarak tillsam-
mans med tidigare inrikes-
ministern Habib al-Adli till 
livstids fängelse för att inte 
ha förhindrat det dödliga 
våldet under massprotester-
na, som krävde omkring 
850 dödsoffer. 
TT

Demonstranter protesterade vid presidentpalatset i Kairo mot sittande presidenten, Mohammed Morsi. FOTO: AMR NABIL/AP

Oron ökar två år  
e�er Mubaraks fall
Egypten. I dag är det 
två år sedan president 
Hosni Mubarak 
tvingades avgå i 
Egypten. Nu finns en 
oro för att Muslimska 
brödraskapet försöker 
utöka sitt inflytande.

1Kina. Ormens år �rades in  
med parader

Kineserna firade i helgen med traditionella fyr-
verkerier och färgsprakande parader för att bringa 
välgång till det nya året. Nu tar Ormens år vid efter 
Drakens år i kinesiska kalendern. METRO FOTO: VINCENT YU/AP

2Indien. 20 döda under  
festivalen kumbh mela

Festivalen kumbh mela samlade upp emot 30 mil-
joner personer vid floden Ganges stränder i Indien. 
En olycka rapporterades från en järnvägsstation, där 
20 personer trampades ihjäl. METRO FOTO: SAURABH DAS/AP

3Norge. Ny katedral invigdes  
i går av Mette-Marit 

Nya Nordlyskatedralen invigdes i går i Alta, Nor-
ge. Medverkade vid invigningen gjorde bland andra 
kronprinsessan Mette-Marit. METRO  
FOTO: ANETTE KARLSEN/SCANPIX



VÄSSA DITT CV VÄSSA DITT CV VÄSSA DITT CV 
På jakt efter första jobbet, en ny karriärPå jakt efter första jobbet, en ny karriär

eller högre lön? Ta första steget på
folkuniversitetet.se/stockholm

PR OCH KOMMUNIKATION
START 14/2 PRIS 6.175:-
Hur når du ut med ditt budskap, oavsett om det 
är positivt eller negativt? Här får du redskapen. 
Praktiska övningar varvas med grundläggande 
teori och yrkesaktiva gästföreläsare.

OFFICEPAKETET
START 9/4 PRIS 4.975:-
Lär dig grunderna i Word, Excel, PowerPoint 
och Outlook. Efter kursen kan du skapa 
snygga brev och utskick i Word, göra budget 
och diagram i Excel samt animerade bildspel i 
PowerPoint. Du kan också hantera e-post och 
Internet på ett smidigt sätt.

MOD ATT TALA
– SÖDERTÖRNSMODELLEN
START 28/2 PRIS 4.575:-
Denna kurs ger dig lustfylld talarträning med 
lätta praktiska övningar. Du lär dig att struk-
turera korta tal som följer enkla mallar. Du 
jobbar i en grupp där vi effektivt övar bort 
talängslan. Metoden är utvecklad av 
retoriklärare på Södertörns Högskola.

JURIDISK ÖVERSIKTSKURS, 15 HP
START 19/2 PRIS 8.975:-
I samarbete med Stockholms universitet erbjuder vi en universitetskurs i juridik på kvällstid. Kurs-
en går på halvfart och följer samma studieplan som vid universitetet. Målet är att ge kännedom om 
den juridiska systematiken och översiktliga kunskaper om rättsreglerna inom ett fl ertal områden.

FÖRETAGETS EKONOMI 
– HELHET, BEGREPP
OCH SAMBAND
FÖRSTA START 12/2 PRIS 4.975:-
Här lär du dig ekonomiska begrepp och termi-
nologi, men också att praktiskt utföra några av 
de grundläggande momenten, exempelvis att 
göra en kalkyl och en projektbudget samt att 
tyda och förstå årsredovisningar.

PRAKTISK ARBETSRÄTT
START 4/3 PRIS 6.275:-
Lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du 
ska agera i arbetsrättsliga frågor, till exempel 
vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar 
och uppsägningar.

INDESIGN CS5, GRUND
FÖRSTA START 16/2 PRIS 3.975:-
InDesign är marknadens mest använda pro-
gram för layout av annonser och broschyrer. 
Lär dig grunderna i text- och bildhantering, 
enklare ritteknik, färgval, formatmallar och 
sidhantering.

LEDARSKAP
START 5/3 PRIS 8.375:-
För dig som vill utveckla och förstärka ditt 
ledarskap. Du lär dig bland annat att stimulera 
och motivera din personal, att coacha med 
målstyrning och att delegera och följa upp 
samt får tips inför svåra samtal.

LÖNEADMINISTRATION
START 12/2 PRIS 7.895:-
Här går vi igenom regler vad gäller bruttolön, 
skatteavdrag, traktamente och olika sorters 
frånvaro samt gör enklare beräkningar. 

ADVANCE YOUR BUSINESS 
ENGLISH
START 7/3 PRIS 2.990:-
Utveckla din förmåga att kommunicera i nyckel-
situationer inom arbetslivet. Extra fokus ligger 
på den muntliga kommunikationen.

BUDGETERING OCH KALKYLERING
START 4/3 PRIS 5.175:-
Den här kursen ökar din förståelse för ekonomiska 
beslut inom företaget och hjälper dig göra korrekta 
ekonomiska bedömningar.

PERSONLIG EFFEKTIVITET 
UTAN STRESS
START 15/2 PRIS: 1.875:-
Lär dig metoder för realistisk tidsplanering, 
att skapa effektiva arbetssätt och strukturera 
uppgifter och information så att det underlättar 
ditt arbete. Andra kurstillfället är den 8/3.

PROJEKTLEDNING ENLIGT
KAOSPILOTERNA
START 9/4 PRIS 6.575:-
Förutsättningarna för ett projekt kan förändras snabbt. Därför tar en Kaospilot beslut först när
de behövs - då håller de bättre. Andra ingredienser i projektledning à la Kaospiloterna är, djupare 
delaktighet, tillit till deltagarnas potential och förmåga att hantera förändring. 

FÖRETAGSEKONOMI FRÅN 
BÖRJAN
FÖRSTA START 19/2 PRIS 4.775:-
Saknar du grunderna i företagsekonomi? Här 
får du kunskaper om sådant som företagets
organisation, olika företagsformer, lagstiftning, 
budgetering och marknadsföring.

VI HAR ÄVEN
SPORTLOVS-

KURSER!
SE HEMSIDAN

Telefon: 08-789 42 00 • www.facebook.com/folkuniversitetetstockholm 
www.folkuniversitetet.se/stockholm
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I vår mottagning har vi tider för: 

Ögonundersökningar, synundersökningar, 
kontaktlinser, arbetsglasögon, synhjälpmedel och 
hälsokontroller

Ring för att boka tid: 13:00-16:00
Tel: 08 123 23027
Eller anmäla ditt intresse på: tidbokning@eyelab.se

Du kan själklart köpa dina glasögon och/eller kontaktlinser 
hos oss!

Optikerutbildningen, S:t Eriks Ögonsjukhus. 
Polhemsgatan 50, Stockholm (Entréplan)

HalkskyddsREA
Alla dra-på halkskydd

25-50%
Prisex Tvärstopp Bäst i test! 

ord 239:- nu 179:-
Maxi ord 199:- nu 99:-

25%
på hela Icebug-

sortimentet!
Prisex nu: Creek 1100:-, Metro 1200:-. 

Även Ryum och Ivalo fi nns i lager.

Scala Plus Petit
Lättaste av alla, 15 cm hjul, 
nätsäck med kylfack. Vik-
bart i lättmetall. Tål 30 kg.

Fleminggatan 69. Tel 08 650 25 20. T Fridhemsplan. Buss 1,3 och 4. 

Öppettider: vard 10-17, lörd 10-15.  www.sakta.se

Gäller t o m 28 februari, 
så långt lagret räcker. 

Går inte att kombinera 
med andra erbjudanden.

Fleminggatan 69. Tel 08 650 25 20. T Fridhemsplan. Buss 1,3 och 4. 

Handla i vår 
butik eller på 
nätet!

Royal Steel Wismar
Stålchassis, 25 cm stålhjul. 
Kylfack. Vikbart. Tål 60kg.

999:-

Dags för Shoppingvagn

895:- 749:-

AluStar June  
Vikbar stadsvagn i lätt-
metall. 20 cm hjul. Tål 40kg.

Återvinn 
mig tack!

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

En elvaårig pojke dog av ko-
loxidförgiftning i bilen där 

han väntade på pappan. 
Medan pojkens pappa gick 
ut för att skotta snö satte sig 
elvaåringen i bilen för att 
hålla värmen. Motorn var          
i gång men avgasröret var 
blockerat, möjligtvis av snö, 
och pojken dog av koloxid-
förgiftning. 

Ytterligare minst åtta 
dödsoffer har bekräftats, 
flera av dem efter dödliga 
trafikolyckor. Men till i går 

morse hade väderförhållan-
dena börjat bli bättre och 
förbuden för privatbilister 
på de drabbade delstaternas 
motorvägar kunde hävas. 
Runtom i de drabbade del-
staterna började invånare 
gräva sig fram ur det djupa 
vita täcket. 

På många håll dröjde        
sig samtidigt många av pro-
blemen kvar. På morgonen 
var fortfarande omkring 

350 000 abonnenter i regio-
nen utan ström. Vägtrafiken 
hindrades av snö och många 
gator i Boston, som på några 
få timmar hade begravts un-
der ett 60 centimeter tjockt, 
vitt täcke, var ännu oploga-
de. 

– Vi har massor av snö 
som måste bort vilket kom-
mer att ta tid, sa Massachu-
settsguvernören Deval Pa-
trick sent i lördags. TT

En snöstorm krävde nio liv i USA i helgen. I Connecticut uppmanades folk att ställa bilarna. FOTO: CAROL KALIFF/AP

Pappan skottade snö 
– sonen dog i bilen
USA. Minst nio 
människor omkom  
i snöstormen som 
lamslog nordöstra USA 
i helgen och 
hundratusentals står 
fortfarande utan el.  

Tunisien

Spänt efter hot om 
regeringsavhopp
Hot om regeringsavhopp 
präglade i går den oklara 
politiska situationen i 
Tunisien efter mordet i 
onsdags på oppositions-
politikern Chokri Belaid. 

President Moncef Mar-
zoukis sekulära parti – 
Republikanska kongress-
partiet – meddelade att 
dess tre ministrar är be-
redda att omedelbart 
lämna regeringen. En             
polis har dödats, 59 män-
niskor skadats och 375 
gripits i oroligheterna   
efter mordet på Belaid. TT

USA

Republikan hotar 
stoppa nya namn
Två av den amerikanske 
presidenten Barack Oba-
mas viktigaste utnäm-
ningar kan stoppas av en 
ledande republikansk se-
nator. Obama vill se 
Chuck Hagel som ny för-
svarsminister och John 
Brennan som chef för 
underrättelsetjänsten 
CIA. Det räcker med att 
en senator motsätter sig 
en omröstning genom 
förhalning – så kallad fi-
libustring – för att stop-
pa utnämningarna av en 
minister. TT

Här kommer monstervågen
Plötsligt forsade stora mängder vatten fram i kvarteret. På bara några 
minuter förvandlades den lugna gatan i Brasilien till ett riktigt inferno. 
Det var efter att en vattenledning brustit som de boende bevittnade 
den udda händelsen. METRO

Monstervåg forsar genom kvarteret
Se översvämningen
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden



Solna Bilteknik AB  |  Södra Långgatan 31, Solna  |  08-735 71 00  |  www.solnabilteknik.se
Öppet måndag-fredag 07:00-17:30, Lördag 9:00-14:00  

OBEROENDE MÄRKESSPECIALIST

  Fixa bilen i februari 
till �na kampanjpriser!

Erbjudanden hos
Solna Bilteknik!

Original standard- 
service 3595:- v Tändstift

v Bromsvätska
v Spolarvätska
v Batteritest 

v AC-service  295:-

v Framvagnsinställning 595:-

v Balansering av hjul 50:-/st 

v Däckförvaring  595:-/säsong

v Fri lånebil
v Olja
v Olje�lter
v Luft�lter
v Frisklufts�lter

Prisexempel för 
Volvo V70 2007 
manuell.

I samband med
original standard-
service erbjuder vi:

M
etro 5

Gäller för:

Kamremsbyte och original standardservice samtidigt 500 kr

V Ä R D E C H E C K

Namn:

Registreringsnummer: Giltig t.o.m.:

2013-02-28 OBEROENDE MÄRKESSPECIALIST

Solna Bilteknik AB  |  Södra Långgatan 31, Solna  |  08-735 71 00  |  Öppet måndag-fredag 07:00-17:30   Lördag 9-14 |  www.solnabilteknik.se

Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter.

Kampanjerbjudande!

Kamremsbyte inkl. 
spännare 2395:-

Paketpriserna är totala priser inkl rabatt. Samtliga priser gäller Volvo V70 (manuell), årsmodell 2007. För prisuppgifter gällande andra bilmodeller kontakta oss via telefon. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vi erbjuder våra kunder kostnadsfri delbetalning i upp till 12 månader via Nordea Finans. 

Helt utan uppläggningsavgift, ränta och aviseringsavgift. Självklart accepterar vi alla betalkort.

Inklusive servicekontrollpunkter!
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Lär dig att sälja in dina 
idéer – det lönar sig

Det universitetet 
inte lär ut är vi 
specialister på

Öppna och företagsanpassade kurser 

Svenska och internationella intensivkurser i 
förhandlings- och presentationsteknik, retorik, 
affärsmannaskap, kundkommunikation m m.

Läs mer på cognosis.se eller ring 08-26 21 20

Vad du än väljer - Branschen behöver dig!

Vilken YH-utbildning väljer du?

Marknadsstrateg & Försäljare Mixed Media 2 år 450 YHP

Webbkommunikatör - Sociala Medier 2 år 400 YHP

Redigerare -  Profesionell Editor 2 år 400 YHP

Front End Developer -  Webbutvecklare 2 år 400 YHP

TV-Produktionsspecialist 2 år 450 YHP

Onlinemarknadsförare  1,5 år 300 YHP

medieinstitutet.se 08 673 32 20 

 

Travel Education Centre

tecab.com  08 442 95 00/0176 28 60 40

Agent, inkommande turism
2 år - 400 YHP

Operations Manager inom Restaurang
1,5 år - 300 YHP 

Project Manager, Meetings & Events
2 år - 400 YHP

Resekonsult – TRAC/IATA
2 år - 400 YHP

ALLASTUDIER.SE

– Många som väljer till gymnasiet vill inte skita ner sig eller anstränga sig för mycket. Jag är tvärtom, jag gillar att
 jobba, säger Oskar Eltén, 17, som läser VVS- och fastighetsprogrammet i Malmö och gör sin praktik på Riksbyggen.
 FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

– Vi behöver anställa 10 000 
personer de närmaste tio 
åren, bara med anledning av 
pensionsavgångar. Lägger 
man sedan till personalom-
sättning och tillväxt behövs 
16 000, säger Madeleine 
Rietschel, verksamhetschef 
på Fastighetsbranschens ut-
bildningsnämnd som 2009 
och 2012 utfört undersök-
ningar på kompetensförsörj-
ningsbehovet i branschen.

Störst är behovet av fast-
ighetsskötare och fastig-
hetstekniker, just de yrken 
VVS- och fastighetsprogram-
met på gymnasiet förbere-
der för. Men antalet elever 
som valt inriktningen är an-
märkningsvärt låg, endast 
62 elever i hela landet be-
räknas ta studenten 2014, 
enligt FU:s kartläggning.

– Vi företag behöver bli 
bättre på att berätta vad job-
ben verkligen innebär. Det 
finns en förlegad bild av vad 
till exempel en fastighetsskö-
tare gör, säger Håkan Berg, vd 
på HSB Norra Storstockholm.

Oskar Eltén, 17, från 
Lomma läser VVS- och fast-
ighetsprogrammet på Fram-
tidsgymnasiet i Malmö. Han 
tror att de flesta ungdomar 
vet för lite om branschen 
för att välja inriktningen. 
Själv valde han programmet 
för att det verkade leda till 
ett fritt jobb, där man träf-
far mycket människor.

– Jag gillar att jobba, inte 
att läsa böcker. När jag valde 
utbildningen visste jag inte 
att det var så stor efterfrågan 
men nu får man ju ofta höra 
att man är eftertraktad, säger 
Oskar Eltén. JOHANNA BOSSARD

Här är jobben med bäst framtid

Sökes: 10 000  
fastighetsskötare 

54 procent av behovet
En kartläggning av samtlig 
svensk utbildning (gymnasium, 
yrkeshögskola och högskola) vi-
sar att det i nuläget utexamine-
ras ca 550 personer med tydlig 
fastighetsinriktning per år, vil-
ket motsvarar 54 procent av det 
årliga behovet om man beräk-
nar enbart i pensionsavgångar.

Yrken med bäst framtid
Enligt Arbetsförmedlingen har 
följande yrken bäst framtidsut-
sikter: teknikyrken, datayrken, 
läkare, undersköterskor, vidare-
utbildade sjuksköterskor, den-
tala yrken, flertalet byggyrken, 
flera läraryrken, kvalificerade   
yrkesarbetare inom tillverk-
ningsarbete.

Kunskapen är låg
Kunskapen om fastighetsinriktad 
utbildning på gymnasiet är låg 
även bland arbetsgivarna i fas-
tighetsbranschen. Enligt en stu-
die bland 332 personalchefer 
och ansvariga kände 28 procent 
inte till den gymnasiala utbild-
ningen. KÄLLA: FASTIGHETSBRANSCHENS 

UTBILDNINGSNÄMND, ARBETSFÖRMEDLINGEN

Intresset för gymnasieskolans yrkesprogam fortsätter att minska, enligt Skolverkets 
statistik. Samtidigt skriker många branscher efter utbildad personal med just dessa 
inriktningar. Fastighetsbranschen är en av dem.

Studienytt

STUDENTER UTMANAR  
EXPERTER OCH ROBOTAR 

PÅ BÖRSEN
En ny tävling går ut på att 

studenter tävlar mot exper-
ter och robotar i att förvalta 

en portfölj på 100 000  
kronor.

AllaStudier.se guidar dig 
bland de senaste  
studienyheterna.

TÄVLAR 
MED  

ROBOTAR

Robotar med aktier. FOTO: SCANPIX

Tips inför provet. FOTO: SCANPIX

Läs om över  
2 600 skolor på 
Allastudier.se

FLER UTBILDNINGSTIPS PÅ

TA GENVÄGEN 
TILL HÖGSKOLAN

Lördag är sista dagen att  
anmäla sig till högskolepro-
vet. För den som vill ha råd 

och tips för att optimera för-
beredelserna, besök allastu-

dier.se/högskoleprovet.Ledarskap

”Från att ha varit 
livrädd för att bli 
avslöjad och ut-
kastad, så insåg 

jag att det faktiskt 
inte var så svårt 
att leda männis-
kor om man bara 

var uppriktig.”
Ella Lemhagen om hur det var 
i början av hennes studier på 

Dramatiska Institutets film- och tv-
regiutbildning i tidningen Kollega.

PLUS
+

Välkommen!

JAG VALDE 
ATT SLÅSS

Det är alltid lite nedslående 
att läsa om olika yrkens 

framtidsutsikter. För egen 
del alltså. Kommunikatörer 
har bland de sämsta fram-
tidsutsikterna. Jag valde 
brett och efter intresse, 
som de flesta gör, och är 

alltså dömd att slåss för ett 
jobb. För Oskar här bredvid 

ser framtiden ljusare ut.   
JOHANNA BOUSSARD  

UTBILDNINGSREDAKTÖR,  
ALLASTUDIER.SE



Vem är coolast – 
den som kan spela 
gitarr eller den 
som kan spela 
ukulele?

DÄR�INTRESSE�BLIR�KUNSKAP

LÄR�DIG�NÅGOT�NYTT! 
Vi har tusentals kurser att 

välja bland. Anmäl dig nu på  
medborgarskolan.se 

GRAFISK 
KOMMUNIKATION

CROSS MEDIA 
PRODUCER

COPYWRITER

MEDIESKOLAN

Start i augusti - sök nu! CSN-berättigade 
utbildningar 1,5 år, åtta veckors praktik.
 

medieskolan.se 08 442 95 00
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10.500 SEK

Kontakta oss
Ylva 08-457 57 26
Hans 0735-37 06 61

Läs mer och anmäl dig på phi.se

Ekonomiassistent 
med löneadministration 
och praktiktid!

Utbildning med praktik! 
Ett fåtal platser kvar
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SÖDERORTS
KÖRKORTSAKADEMI

KÄRRTORPSVÄGEN 73 • 121 55 JOHANNESHOV
08-39 09 08 • INFO@S-K-A.SE • WWW.S-K-A.SE

• Bil och MC
•  Körlektioner

kvällar och helger
• Intensivkurser

Vi drar igång mc-säsongen

redan 15/2 i våran inomhushall!

Erbjudande
Startpaket bil:
10 st á 40 min körlektioner, bokpaket + 
dataövningar och risk 1 (ordinarie pris 6.000 kr)

................................................................NU 4.700 kr
Testlektion MC & bil:
(ordinarie pris 400 kr) 60 min...................NU 250 kr
(Priserna ovan gäller from 15/1-15/3)

MOTOR

Varje morgon samlar Metro Sveriges 
och världens bästa nyheter i ett kompa-
kt format som ger oss vad vi behöver för 
att klara dagen. Säg bara god morgon 
och ge din lästa Metro till resgrannen. 
    Vi kallar det kunskapsåtervinning.

Gör världen lite smartare 
– ge vidare din Metro.

PASS IT ON.

MODENYHETER OCH 
SKÖNHETSTIPS PÅ 
METROMODE.SE
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Handla dygnet runt på thebodyshop.se

WITH CHOCOLATE 
& STRAWBERRY
WITH CHOCOLATE 
Say it

175 KR
CHOCOMANIA 
BODY BUTTER 
Finns i flera 
ljuvliga dofter.

200 KR
CHOCOMANIA 
SHOWER, SCRUB 
& MOISTURE SET 
Finns även i doften 
Strawberry.

60 KR
STRAWBERRY CUPCAKE GIFT 
Finns även i oemotståndlig chokladdoft.

Så hittar du nyttigaste 
grönsaken till bäst pris

Det är inte alla som har råd att välja allt 
ekologiskt. Men det finns några riktlinjer 
som gör att du kan välja rätt, nyttigt och 
giftfritt i frukt- och grönsakdisken.

”The dirty dozen”
The dirty dozen är listan på de 
tolv livsmedel som du bör välja 
ekologiska då de suger åt sig 
väldigt mycket gifter. Äpplen, 
selleri, paprika, persikor, jord-
gubbar, nektariner, vindruvor, 
spenat, sallad, gurka, blåbär 
och potatis ingår i den ”smut-
siga” tolvan.

”The clean fifteen”
The clean fifteen är de 15 livs-
medel som är mer tåliga mot 
gifter och som du kan välja 
konventionellt odlade. Lök, 
majs, ananas, avokado, kål, är-
tor, sparris, mango, aubergine, 
kiwi, honungsmelon, sötpota-
tis, grapefrukt, vattenmelon 
och champinjoner. 

Grönsakstvätt
Hemgjord grönsakstvätt kan hjäl-
pa till att ta bort gift. Låt dem lig-
ga i blöt i 20 minuter i ett bad 
med en del vitvinsvinäger och två 
delar vatten. Skölj sedan. Eller gör 
en blandning av en matsked ci-
tron, en matsked bikarbonat och 
2,5 deciliter vatten. Spreja, låt sit-
ta och skölj sedan med vatten. 

HÄLSA & SKÖNHET

Ekologiska produkter har 
inte blivit besprutade med 
kemikalier, de är naturliga 
och odlas på ett sätt som tar 
hänsyn till vår miljö ur ett 
långsiktigt perspektiv. Men 
ofta är det prislappen som 
får många att inte välja 
dessa produkter. Som tur är 
kan du göra smarta val, det 
finns nämligen en hel del 
grönsaker och frukter som 
det är helt okej att välja kon-
ventionellt odlade. 

– Självklart är det allra 
bästa att kunna välja ekolo-
giskt och då helst närodlat, 
men en del grödor som man 
inte äter med skal är okej 
att välja oekologiska, säger 
Zarah Öberg, kostrådgivare 
och näringsterapeut.

Men om ekologisk mat 
skulle innehålla mer näring 
går åsikterna isär. En del stu-

dier hävdar att så inte är fal-
let. Andra visar på att ekolo-
gika grödor odlas i mineral-
rik, naturlig jord och inte i 
trånga gödseltråg, och alltså 
innehåller mer näring, vita-
miner och mineraler.

– Konventionella grönsa-
ker och frukter plockas ofta 
för tidigt medan ekologiska 
får växa tills mognadspro-
cessen är klar och därför har 
de ekologiska ofta mer smak 
och färg, säger Zarah Öberg. 

Har du inte råd at köpa 
färsk ekologisk mat så kan 
du fynda i frysdisken. Frysta 
ekologika grönsaker och bär 
innehåller i princip lika 
mycket näring som sina 
färska alternativ. Dessutom 
håller de ju sig längre och 
blir alltså en bättre affär, 
både för plånboken och häl-
san. PETRA AXLUND STEGMAN

Smutsiga och rena grödor
Zarah Öberg är kostrådgivare och näringsterapeut och hon tycker att man ska vara mer noga med att köpa vissa
varor ekologiska än andra. Har du inte råd med färska ekologiska grönsaker så köp frysta, menar hon. FOTO: ISABEL SVENSSON

Vissa grönsaker är viktigare än andra att köpa ekologiska. Paprika har till
exempel ganska stora mängder gift i sig.  FOTO: SCANPIX

Tränarens tips

HÄLSOTIPS: NÄSSKÖLJNING
I förkylningstider är det många 
som använder sig av nässprej, 
som kan innehålla ämnen som 
varken är bra för dig eller mil-
jön. När du nässköljer använ-
der du enbart ljummet vatten 
och salt. Du rensar ut bihålor-
na och slipper nästäppa på ett 
naturligt sätt. Nässköljare finns 
att köpa i hälsokostaffärer och 

på apotek. 

ANDAS RÄTT OCH MÅ BÄTTRE
Man skulle ju kunna tro att 
alla människor kan andas. 
Men trenden visar på mot-
satsen. Särskilda andnings-
coacher och andningsappar 
ploppar upp som svampar ur 

jorden och de ska lära oss 
bästa andningstekniken; att 

andas genom näsan och         
ända ner i magen.

SKÖLJ DIN 
NÄSA 
FRISK

Kanna för nässköljning.

Lär dig andas rätt.

PETRA 
AXLUND  
STEGMAN
Metros hälso-  
och tränings- 
expert

Mer artiklar  
om hälsa på 

Metro.se

Ät efter säsong

• Spara pengar. Ett sätt att 
spara pengar är att välja så-
dant som är i säsong. Det är 
oftast billigt och näringsrikt. 

• Vinter. I sä-
song just nu 
på vinterhalv-
året hittar du 
bland annat 

brysselkål, grönkål, rödkål, vit-
kål, salladskål, kålrot, svartrot, 
persiljerot, lök, purjolök, vit-
lök, morötter, palsternacka, 

potatis, rotselleri, jordärts-
kocka, rättika, röd-

betor, svamp, 
pumpa, äpp-
len, endiver 

och persilja. Grönkål är i säsong nu.
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Har din tonåring tvång? 
Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och Karolinska Institutet genomför ett forskningsprojekt för 
att undersöka internet-förmedlad KBT - Kognitiv Beteendeterapi. I det här projektet riktar vi oss till ung-
domar 12 – 17 år som lider av återkommande obehagliga tvångstankar och/eller återkommande ritualer 
eller tvångshandlingar. Vanliga tvångshandlingar är till exempel att gång på gång kontrollera att spisen är 
avstängd, att tvätta händerna upprepade gånger eller att på ett tvångsmässigt sätt arrangera saker sym-
metriskt. Studiedeltagare kommer att få tillgång till ett KBT behandlingsprogram på nätet. Behandlingen 
är kostnadsfri och pågår i 12 veckor under våren 2013. 

Läs mer och gör intresseanmälan på www.bup.se/bip

Nästa sammanträde äger rum i Stadshusets rådssal den 4 mars kl. 16.00. 

För information om stadens verksamheter och om hur besluten fattas se  
www.stockholm.se/politik

KOMMUN FULLMÄKTIGE

sammanträder måndag 18 februari kl 16.00  
i Stadshusets rådssal

På föredragningslistan finns också motioner. Hela föredragningsl istan 
med handlingar finns tillgänglig på www.insyn.stockholm.se/kf och i Stads-
husets reception.  Föredragningslistan anslås på stadens anslagstavla.

Välkomna att följa sammanträdet från åhörar läktaren i Stadshuset.
Margareta Björk 

Ordförande

Interpellationer kl 16.00 –17.00

Skriftliga frågor från kommunfullmäktiges ledamöter besvaras av ansvarigt borgarråd.

Frågestund kl 17.00 –18.00

Frågestund då borgarråden besvarar muntliga frågor från fullmäktiges ledamöter.

Beslutsärenden kl 18.00

Nya beslutsärenden exkl. motioner

•	  Detaljplan för del av fastigheten Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stads-
delen Kristineberg, Dp 2007-37127-54 (utlåtande 16)

•	  Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012–2016 (som vårdar och 
stöder närstående) (utlåtande 17)

•	  Av- och slutrapportering av klimatinvesteringsprogram, Klimp 2008 samt sam-
manfattning av de fyra klimatinvesteringsprogrammen (utlåtande 18)

•	 	Ny	miljöbilsdefinition	och	justerade	miljöbilsmål	(utlåtande	19)

•	  Arvodering av förtroendevald (utlåtande 20)

•	 Markanvisning för bostäder, handel och kontor inom fastigheterna Åkeshov 1:1, 
Pundet 1, Vävnaden 1 och Linneduken 4 i Åkeslund och Riksby till JM AB. 
Inriktningsbeslut (utlåtande 21)

•	  AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kvarteret N15 inom detaljplan 
Norra 2, Östermalm, Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut (utlåtande 22)

•	  Överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stock-
holms Stadsteater AB. Genomförandebeslut (utlåtande 23)

•	  Cykelplan Stockholm 2012 (utlåtande 24)

•	  Avfallsplan för Stockholm 2013–2016 (utlåtande 25)

•	 Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Genomförandebeslut (utlåtande 26)

Se sammanträdet direkt via webb-tv
Klicka in på www.stockholm.se/kf-tv

Lyssna på sammanträdet i direkt sänd  ning på Stockholms 
närradio, 95,3 MHz

 Tandläkarskräck? 

Sov hos Tandläkaren 
ELLER 

KOGNITIV TERAPI 
 

www.NARKOSKLINIKEN.SE 

08-737 00 75 

 Smärtfri, snabb och 
 permanent hårbort-
 tagning med senaste 
 & bästa lasermetoden 
 på marknaden.

 

GÖTGATAN 62    -    08-29 12 27    -    www.hvc.se

Gäller nya kunder eller nytt beh. område

Rygg...................... 
PRISEX. Ord. pris.      NU!  

2 590 :-  1 600 :-
Hela ben + bikini... 3 390 :-  2 390 :-
Bikini + Armhålor.. 1 690 :-     990 :-

Vi har erfarenhet av mer än 10 000 beh.

Light Sheer duet diod laser. 
PERMANENT HÅRBORTTAGNING!

Vi hjälper dig med viktproblem, 
matsmältningsproblem, sömnproblem, 

kroniska in� ammationer, astma,
depression, ångest, högt blodtryck, 

hjärtklappning, akut och kronisk värk, 
whiplash-skador etc.

Se www.kinahalsa.se för mer info.

Kina Hälsa
Franzéngatan 27, Kungsholmen, Stockholm. • Tel. 0734-248362

matsmältningsproblem, sömnproblem, 

depression, ångest, högt blodtryck, 
hjärtklappning, akut och kronisk värk, 

Kina Hälsa

Vi erbjuder provbehandlingar

i kinesisk medicin för 250 kr

Med ditt välmående i fokus

Bröstförstoring – Mentor implantat     29.995 kr
Fettsugning – Body-jet fr. 17.900 kr
Bukplastik fr. 26.910 kr
Åderbråck – kirurgisk endolaser fr. 17.910 kr

MYDOCTOR � rar 3 år i Stockholm. Vi ger dig 
10% på alla operationer under februari månad. 
Gäller även vår klinik i Umeå.

Stockholm 08-511 609 20 | stockholm@mydoctor.se 
Umeå 090-77 85 44 | umea@mydoctor.se

Ring oss i 
dag för tids-

bokning!

WWW.SALONGSAXIN.SESAX IN

Veckans erbjudande
Klippning 200 kr
Dam och Herr

LILJEHOLMSTORGET

08-18 60 06
Liljeholmstorget 108, Liljeholmen 

(gångvägen mellan tunnelbanan och McDonalds)
Mån-fre 10-19, lör 10-16

�

Mot uppvisande av annonsen från 11 till 18 februari

Så räddar 
du ditt  
äktenskap 
– på bara 
21 minuter
Tjugoen minuter per år. Det 
är allt som behövs för att 
rädda ett äktenskap. 

Antalet bråk minskar in-
te, men både passionen och 
lusten får sig en skjuts i rätt 
riktning. Det visar ny forsk-
ning, av psykologiprofes-
sorn Eli Finkel och hans kol-
leger vid Northwestern Uni-
versity i USA.

– Jag vill inte kalla det 
magi, men det går att få häp-
nadsväckande resultat med 
minimal insats, säger Finkel.

Forskarna delade in 120 
gifta par i två grupper. Var 
fjärde månad under två år 
fick de svara på ett antal frå-
gor om hur nöjda de var med 
sitt förhållande. Hur det stod 
till med intimiteten, tilliten 
och passionen. 

De fick även beskriva de 
gräl de hade haft och enkä-
ten tog sammanlagt sju mi-
nuter att genomföra.

Efter ett år hade missnöj-
et ökat i båda grupperna. Un-
der år två uppmanades den 
andra gruppen att reflektera 
över grälen från en tredje, 
neutral parts perspektiv. 

Efter ännu ett år hade 
missnöjet ökat ytterligare i 
den första gruppen, men in-
te i den andra. Antalet gräl 
var lika många, men de fäste 
inte så stor vikt vid dem.

– De var inte bara mer 
nöjda med sitt äktenskap. 
Passionen och lusten ökade 
också. Och det gällde oavsett 
om de hade varit gifta i en 
månad eller 50 år. TT

Kärlek är bra för hälsan

• Lever längre. Forskning  
visar att personer i par mår 
bättre och lever längre än 
ensamstående.

• Lyckliga. Sannolikheten att 
lyckligt gifta personer fortfa-
rande är vid liv 15 år efter 
hjärtkirurgi är tre gånger hö-
gre än olyckligt gifta.

Återfinn lusten.  FOTO: ALL OVER PRESS
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Marrakechs första 
”concept store”

Shopping: 33 Rue 
Majorelle
Strax utanför Jardin 
Majorelles har några 

trevliga adresser poppat upp. 
Den allra trevligaste är just 33 
Rue Majorelle – Marrakechs för-
sta riktiga ”concept store”. Här 
hittar du allt från haute couture-
tunikor till läckra och fantasifyll-
da inredningsprylar. Alla produk-
ter är skapade av Marockos mest 
namnkunniga designer och krea-
törer. Butiken är också länkad till 
ett galleri och till det jättetrev-
liga kaféet Kaouwa som har 
fräsha wraps och smoothies. 
33 Rue Majorelle

Mysigt och coolt  
i industrilokalsstil

Mat och dryck: Le 
Loft
En nykomling med 
perfekt läge mitt på 

Gueliz bästa shoppinggata. Le 
Loft är en fransk bistro som har 
fått till en bra balans mellan 
myskänsla och coolhet i industri-
lokalsstil. De höga borden nära 
baren ser inbjudande ut, men 
om du planerar att smaka deras 
goda mojito så är det kanske 
säkrare att välja sofforna av 
grovt linne. Menyn är lockande, 
portionerna är överraskande sto-
ra och priserna vettiga.
18 rue de la Liberté, Gueliz-
kvarteren

Klassisk skobutik  
av hög klass

Shopping: Atika
Atika är en Marra-
kechinstitution som 
har sålt klassiska 

skor av hög kvalité i över 20 år. 
Här regerar oftast en stämning 
av lagerrensning då fransyskor 
slåss om försäljarnas uppmärk-
samhet för att köpa på sig skor 
för flera säsonger. Här finner du 
Tod’s-kopior av hög kvalité och 
fina mockasiner i regnbågens            
alla färger, allt till helt okej pri-
ser. De har även en del ljuvliga 
barnskor.
38 Rue de la Liberté, Gueliz-
kvarteren

Njut av fågelkvitter 
och inta långluncher

Boende: Les Deux 
Tours
En av Palmeriets 
bästa lyxbubblor är 

skapad av Marrakechs mest kän-
de arkitekt Charles Boccara. My-
siga paviljonger i morisk stil in-
bäddade i en prunkande oliv-
lund med pooler och med läckra 
himmelssängar utspridda under 
olivträden. Det ligger bara 20 
minuters bilfärd från medinan, 
men Les Deux Tours passar mest 
för att njuta av fågelkvitter och 
solen vid poolen, få spabehand-
lingar och inta långa vinluncher   
i den vackra miljön.
www.les-deux-tours.com

Att tänka på när du 
bokar rum i riad

Boende: Riader
Marrakechs nästan 
tusen riader utgör 
lite av en djungel: de 

är mer eller mindre lagliga och 
rumspriserna varierar kraftigt, 
mellan 300 och 3 000 kronor per 
natt. Viktigt att tänka på när du 
bokar är att riaden inte ska ligga 
för djupt ner i gränderna (det 
bästa är om taxibilar kan köra 
ända fram till dörren) och att 
ägarna gärna själva ska vara när-
varande i driften av riaden.

Passagerartapp. Färre reste med inrikes- 
flyget i januari jämfört med samma tid 
förra året. Minskningen ligger på 5 procent. 

På torget Jema el Fnaa i Marrakechs gamla stad, medinan, trängs turister med Marrakechbor dag som kväll. Det härliga oset från matstånden ligger som en dimma. 

En av Marrakechs finaste lyxhotell utanför staden är Deux Tours.

Det senaste tillskottet bland hippa Marrakechställen är Le Loft. Här möter 
mysig industristil välblandade drinkar – en oslagbar kombination.

CHECKA IN Färre passagerare på flyget
I januari sjönk antalet passagerare med 5 pro-
cent på inrikesflygningar på statliga flygplatsbo-
laget Swedavias elva flygplatser i landet jämfört 
med samma månad i fjol, till 893 004 resenärer. 
När också utrikestrafiken räknas in var den          
totala minskningen 2 procent. TT

”Åka längst ut  
på udden  
i Khao Lak.”
Artisten Sanna Nielsen ger sitt bästa 
Thailandstips till Escape360.com för att få 
lugn och ro. 

Allt fler weekendresenärer vågar sig till Marockos huvudstad. Svenska Maria Sebnat Martin bor i Marrakech  
– här är hennes guldkorn i den mytomspunna staden.

RESOR

Ra�ga Marrakech
Om du bara stannar i 

Marrakech i några 
dagar så ska du abso-
lut bo i en så kallad 

riad (ett före detta storfa-
miljshem) i medinan, den 
historiska delen av staden. 
Här kan du uppleva det uni-
ka Marrakech och vara mitt 
i pulsen. Om du däremot 
stannar längre eller kom-
mer sommartid så kan det 
vara skönt att slappa i en av 
de många lyxbubblorna som 
gömmer sig i oasen strax ut-
anför staden, det så kallade 
Palmeriet. 

En kombination av de två 
är inte heller fel.
TEXT & FOTO: 
MARIA SEBNAT MARTIN

Marockos huvudstad ett hett resmål
Spana in Marrakech
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden
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SEYCHELLERNA 
SRI LANKA

Sveavägen 17 • 08-562 65 000 
www.indcen.se

Flyg, Hotell, Tåg,
Skräddarsytt,
Rundresor

2 nätter fr. 5.998:-/familj
HELA FAMILJEN SPARAR FR. 2.289:-

Disneyland Paris®

Prisexempel: 2 nätter i familjerum för 2 vuxna och 2 barn under 7 år på Disney’s Hotel Santa Fe®  
inkl. helpension och 3 dagars entré till parkerna, t.e.x 15/5 - 17/5. Erbjudandet gäller t.o.m 7/11 2013 
(ej 10-16/2 och 21-30/3). Boka senast 17 februari. Transport tillkommer.

BOKA PÅ SEMBO.SE ELLER 042 - 37 85 00

Din bästa semester

©
 D

is
n

e
y

Försä
ljning

ssucc
é

Boka senast 1 februari.

Vi bjuder på 
helpension!

17 februari

Frukostkryssa 
med Baltic Princess

92:–
Frånpris/person

Nyhet!Ny rutt för Baltic Princess

Ny rutt för Baltic Princess.
Köp en frukost och vi bjuder 

på kryssningen!

Ta ett glas i helgalen 
marockansk stil

Mat och dryck: 
Nouss Nouss
Efter två väletable-
rade ställen i medi-

nan, som du absolut inte får mis-
sa (Café des Epices och Térrace 
des Epices) så har Kamal Laftimi 
nu skapat ännu en mysig oas i 
Marrakech. Denna gång i Gueliz-
kvarteren. Inredningen på Nouss 
Nouss är en total inspirationsin-
jektion i helgalen marockansk 
hippiestil och det är väl egentli-
gen tyngsta orsaken att gå hit. 
Maten når inte samma höjder, så 
till dess att de fått styr på köket 
rekommenderar jag att insupa 
atmosfären med ett glas.  
Avenue Hassan II 82

På torget Jema el Fnaa i Marrakechs gamla stad, medinan, trängs turister med Marrakechbor dag som kväll. Det härliga oset från matstånden ligger som en dimma. Njut en mojito i sofforna på Le Loft i Marrakech.

Deux Tours är skapat av den välkände arkitekten Charles Boccara.

Rio de Janeiro toppar reslista
New York Times har gjort en maffig lista över de hetas-
te resmålen 2013. Brasilianska Rio de Janeiro tar hem 
förstaplatsen för att staden är på väg att bli en mer 
”sofistikerad” kulturell monopol, känd för annat än sin 
karneval. Och vår skandinaviska granne Oslo är enligt 
Times mycket hetare än Paris i år. Grattis Norge! METRO

Fakta
Åka hit. Marrakech har en inter-
nationell flygplats.
Valuta. Marockansk dirham.
Temperatur. Medelhavsklimat 
men det är lite torrare och var-
mare inne på den marockanska 
landsbygden.

RESOR

Ra�ga Marrakech

METRO RESOR I SAMARBETE MED

Mer läsning
• Fler tips till Marrakech finns i 
Res cityguide på www.res.se och 
på Maria Sebnat Martins blogg: 
res.se/blogg/marrakechmaria

Helgalen marockansk hippiestil 
präglar inredningen på Nouss 
Nouss, ett trevligt ställe att ta en 
drink eller äta middag på.

MAROCKO

ALGERIET

SPANIEN

PORTUGAL

FRANKRIKE

VÄSTSAHARA

Marrakech
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där solen skiner!

Flyg från Arlanda

För mer information ring 
08-723 46 00 eller kontakta din 

lokala resebyrå.  

www.detur.se

Pris per person med del i dubbelrum/ lägenhet. Begränsat antal platser. 
Läs mer och boka på detur.se

VÅRKÄNSLOR
 

   Ospecifi cerat      

   Södra Turkiet                 

     fr 1.799:-

Alanya         Azalea dddd+            Lägenheter  fr 1.999:-

Side              Grand Pearl dddd+         All inclusive fr  4.399:-

Sousse        Kaiser dd+       Frukost       fr  2.499:-

Hammamet Vincci Nozha Beach dddd+++ All inclusive   fr   3.999:-

Turkiet        Kappadokien     Rundresa    fr  1.749:-

Vi tar dig till snön!
fjallexpressen.com

Flygresa t/r Priser fr. inkl. skatter

Chile fr. 8 700:-
ARGENTINA ................6 600:-
BRASILIEN ..................6 200:-
COLOMBIA ..................7 900:-
ECUADOR ...................9 400:-
KUBA ..........................7 700:-
PERU ..........................7 600:-
Fler resmål.................RING

Spansk- och svensktalande personal!
Räntefritt 12 månader.

0771-72 72 72
FLYGKOMPANIET.SE

På våra Drop-In mottagningar ger vi dig 
reserådgivning och ett gott vaccinationsskydd 

så att du tryggt kan njuta av din resa.

VÅRA DROP-IN MOTTAGNINGAR
Sveavägen 16, City 08-550 035 90
Vällingbytorg 55 08-550 035 91
Täby C (Entré O) 08-550 035 92 
Skärholmen C Bodholmsgången 2 08-550 035 93
Liljeholmen, Nybohovsbacken 30, plan 3 08-550 035 94
Nacka Forum Forumvägen 7 08-550 035 95
Sollentuna, Sollentunav 163, NB. 08-550 035 96
Jakobsberg C, Troféstråket vid Eurosko 08-5682 10 50

Öppettider: mån-fre 10-18 (lunch 13,30-14) ej City, lör 10-15

www.sveavaccin.se
Svea Vaccin samarbetar med Project Playground, för Sydafrikas barn

Världen väntar
10% rabatt på Dukoral, Hepatit A & B. 

Gäller t.o.m. 28 februari.

More Choice

Vietnam, Laos, Cambodia, 
Myanmar (Burma), China, 

Japan, Taiwan, Singapore, 
Malaysia, Indonesia,

Thailand, Australia & Extensive 
domestic network

Please contact your travel agent or call +46 (8)678 2350, 
vietnamairlines.se@kales.com

More Flexibility

För mer information 
www.riksdagen.se | 020-349 000

Utrikespolitisk  
debatt
Onsdag 13 februari kl. 9.00 Kammaren  
Debatten tolkas till teckenspråk och engelska

Tel 08-20 26 40 | Kungsgatan 29 | † Hötorget | www.skinclean.se
Erbjudandet gäller t.o.m. 15/2 2013  Ring idag för kostnadsfri konsultation.

Vi använder oss av marknadens bästa utrustning
IPL ellipse senaste generation för optimalt resultat!

PERMANENT 
HÅRBORTTAGNING!

Köp ett paket om 
6 behandlingar, 

betala endast för 5

ERBJUDANDE!

Radioprofilen Roger Nordin betalar gärna extra på flyget för att slippa sitta
bredvid barnfamiljerna.  FOTO: SCANPIX

New York med sina milslånga 
shoppinggator är ett av Roger
Nordins favoritresemål. FOTO: SCANPIX

”Jag packar aldrig 
upp min resväska”
Radioprogramledaren Roger Nordin packar alltid ner en arsenal av läkemedel på sina 
resor – och en plastpåse till �ärrkontrollen på hotellrummet. Han styr gärna kosan mot 
New York men undviker resmålen som är barnfamiljernas favoriter. 

Bästa resminne?
– Jag var i Venedig för sju 

åtta år sedan och det var 
fantastiskt. Det var som att 
åka rakt in i en film. Men 
jag har förstått att det gäller 
att välja rätt vecka när man 
åker dit. Jag har kompisar 
som varit där och tyckt att 
hela stan varit full av ameri-
kanska turister. Men jag 
lyckades pricka in en vecka 
med lite turister, det var 
perfekt. Jag skulle gärna åka 
tillbaka dit.

  
Värsta resminne ...

– Någon av de första char-
terresorna jag åkte på. Jag och 
min bror tog en sista minuten 
till Alcudia på Mallorca. Vi var 
två partykillar men Alcudia 
var fullt av barnfamiljer. Det 
slutade med att min brorsa 
fick panik och skulle bestiga 

något berg och jag blev mag-
sjuk. Det var samma sak när 
jag åkte till Side i Turkiet – det 
var för mycket barnfamiljer 
där. Jag är en sådan hemsk 
människa att jag gärna beta-
lar extra för att slippa bo med 
barnfamiljer. När jag flyger 
långt med Fritidsresor betalar 
jag extra för att sitta i den 
barnfria zonen. 

Favoritresmål ...
– New York är alltid fan-

tastiskt. Jag vet inte hur 
många gånger man kan gå 
upp och ner för 5th Avenue 
och hitta nya butiker. Jag är 
totalt ruinerad när jag kom-
mer hem – det är jäkligt bra 
shopping. Jag har en dröm 
om att få bo i New York och 
hyra en lägenhet där. 

Det packar jag alltid ner i 
 resväskan ...

– Jag är lätt hypokon-
drisk, så jag packar alltid 
med min förstahjälpenväs-

ka som är lika stor som min 
necessär. Den innehåller 
bland annat Ipren, Novalu-
col och Imo dium som stop-
par diarré  direkt. Jag tar 
också med ”Spartacus gay 
guide”. Den är jättetjock och 
innehåller tips om alla värl-
dens länder, även länder där 
homosexualitet är förbjudet. 

Det första jag gör på hotell-
rummet ...

– Jag sätter en plastpåse 
över fjärrkontrollen. Jag har 
en bild av den ensamme 
affärs mannen som roar sig 
med pay-tv och det sista han 
gör är att slå av tv:n. Jag 
packar aldrig upp min väska 
vilket gör att det blir full-
ständigt kaos i hotellrum-
met. Jag kollar badrummet, 
det är jätteviktigt. Men jag är 
ingen som går ner och gnäl-
ler, det tycker jag är genant. 

Roger Nordin

• Namn. Roger Nordin.

• Ålder. 35.

• Bor. Stockholm.

• Familj. Pojkvän.

• Aktuell. Radioprogramleda-
re i ”Rix morronzoo” tillsam-
mans med Titti Schultz och 
Ola Lustig som sänds varje 
vardag klockan 05–10 och 
 helger kockan 06–10 på Rix 
FM. 

RESOR

STJÄRNA  
PÅ VÄG

EMMA 
BJÖRKMAN
emma.bjorkman@metro.se



2 RÄTTERS MIDDAG 
INKL ENTRÉ50% 

Kungsgatan 29

PÅ ORDINARIE 
BILJETTPRISER50% 
Kistagalleria

50% PÅ KLIPPNING 
30% PÅ BEHANDLINGAR

Finns på fl era adresser

2 TIM BOULE FÖR 2 
INKLUSIVE SNACKS57% 
Närkesgatan 6

PÅ STÄD OCH BYGG 
TJÄNSTER70% 

www.festadochbygg.se

HITTA. VISA. FYNDA.

LADDA NER GRATISAPPEN
OCH HITTA DINA LOKALA 
ERBJUDANDEN DIREKT 
I DIN MOBIL. 

34-50% TRÄNINGSUTRUSTNING 
FÖR HEMMET

www.fi tnesssport.se

TRÄNA GRATIS EN MÅNAD

(VÄRDE 900:-)
www.nordicwellness.se

FATBOY 1299:-
(ORD. PRIS 2550:-)49% 

cdon.se/smarta-deals/fatboy
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Gascoigne får  
intensivvård 

Paul Gascoignes tillstånd  
är så allvarligt att han får 
intensivvårdsbehandling  
på ett sjukhus i USA. Den 
förre engelske landslags-
mittfältaren togs härom- 
dagen in på en drogav- 

vänjningsklinik i Arizona 
men klarade inte av be-

handlingen. ”Tyvärr reage-
rade Paul illa av avgiftning-
en och kliniken tog beslutet 

att det var bäst att föra  
honom till sjukhus”, säger 
vännen Gary Mabbutt till 

Sky Sports. TT

2
SPORT

Skidskytte

”Det är en dröm, 
jag saknar ord.”
Norske skidskytten Emil Hegle 
Svendsen efter tredje raka VM-
triumfen. 27-åringen besegrade 
Martin Fourcade – �olårets VM-
kung – i en spurtuppgörelse där 
det krävdes målfoto för att kora 
vinnaren. Fredrik Lindström blev 
bäste svensk på en sjundeplats. 

Även på damsidan blev det norsk 
triumf genom Tora Berger. Elin 
Mattsson blev bästa svenska på 
45:e plats, dryga fyra minuter 

efter Berger. TT

Euro hockey 
tour kan få 
nytt format
Ishockey. Landslags-
utbytet i ishockey kan 
förändras efter nästa 
säsong. Ett av förslagen 
är att landslags-
uppehållen ska bli fler 
men kortare.

Den svenska landslagsturne-
ringen Oddset hockey ga-
mes har spelats sedan 1991. 
Nästa år – då turneringen 
avgörs i april på grund av OS 
– kan bli den sista i nuva-
rande form.

En stor översyn som ini-
tierats av Internationella is-
hockeyförbundet pågår där 
både förbund och klubbar 
deltar. 

I lördags hade de fyra del-
tagande nationerna i Euro 
hockey tour, Sverige, Fin-
land, Ryssland och Tjeckien, 
möte.

Framför allt de tre sist-
nämnda drar stora åskådar-
massor till sina turneringar. 
I Sverige har publiksiffrorna 
minskat – men förbundet 
värnar om sin turnering.

– Det finns lite olika för-
slag men i första hand vill 
vi behålla nuvarande kon-
cept. I andra hand kan vi 
tänka oss att uppdatera 
landslagsschemat. Vi ska 
träffa elitserieklubbarna  
i morgon kväll, säger Svens-
ka ishockeyförbundets ge-
neralsekreterare Mikael Pe-
terson.

En sån uppdatering skul-
le kunna vara kortare, men 
fler landslagsuppehåll. Då 
försvinner turneringarna i 
nuvarande form och i stället 
möts lagen hemma och bor-
ta. TT

Tre Kronors Dennis Rasmussen i kamp med Finlands Mikko Mäenpää. 
/ FOTO: ANDERS WIKLUND/SCANPIX

Finland blev mästare
För andra gången den här 
säsongen förlorade Tre Kro-
nor alla tre matcher i en Eu-
ro hockey-turnering. För för-
sta gången genom tiderna 
hände det på hemmaplan.

Finland vann med 5–2 
och tog hem turneringsse-
gern i Malmö.

– Det är klart jag är oro-
ad, men jag kan ändå titta 
framåt, sa förbundskapte-
nen Pär Mårts.

Ryssland hade möjlighe-
ten att säkra turneringsse-
gern i Oddset hockey games 
– i stället vann Tjeckien med 
2–1 och blev tvåa. TT

Skridsko

Holländare vann 
Vikingarännet
Holländaren Erben Wen-
nemars vann Vikingarän-
net på 2.35.53 – nytt re-
kord för det åtta mil långa 
skridskoloppet mellan 
Uppsala och Stockholm.

Damklassen vanns för 
tredje året i rad av Eva 
Lagrange från Gimonäs 
cykelklubb på 2.54.34. TT

Ridsport

Bengtsson trea  
i Bordeaux
Rolf-Göran Bengtsson blev 
trea i Grand Prix-tävlingen 
i Bordeaux i går. Bengts-
son och Quintero la Silla 
var 60 hundradelar bakom 
segraren Simon Delestre 
och Classic Bois Margot. TT

Bandy

Bratt och Fryklund 
stängs av
Broberg/Söderhamns  
ledning stänger av träna-
ren Michael Bratt och 
lagkaptenen Magnus 
Fryklund sedan de spri-
dit vidare ett mordhot på 
Twitter mot domaren 
Keijo Hyvärinen.

Det kan bli tal om  
ytterligare bestraffning 
från föreningens sida. TT

Fotboll

Volleymål gav 
Nigeria titeln
Sunday Mbas vackra  
volleymål räckte för att 
Nigeria skulle vinna  
finalen mot Burkina  
Faso i Afrikanska mäs-
terskapen, 1–0. TT

Giggs historisk målskytt
Robin van Persie gjorde sitt 19:e mål för säsongen när Manchester Uni-
ted besegrade Everton med 2–0 i Premier League. Men den som fick 
mest uppmärksamhet var Uniteds veteran Ryan Giggs som blev histo-
risk när han gjorde första målet. Med det blev han den förste spelaren  
i att göra mål i 23 raka säsonger i högsta serien. Manchester United har 
nu 12 poäng ner till ligatvåan Manchester City. TT / FOTO: JON SUPER/AP

Alpint. Marion Rolland 
tog franskt skrällguld
Hon var tidigare mest känd 
för en ödesdiger krasch vid 
OS 2010. Nu har Marion Rol-
land ett störtloppsguld. Och 
Frankrike ytterligare en 
VM-medalj.

– Jag kände att det var 
dags för ett guld, säger 
30-åringen. 

I Schladmings VM-stört-
lopp kom  karriärens första 
stora framgång. Rolland ha-
de bara två pall-
platser på me-
ritlistan i 
v ä r l d s c u -
pen. Båda 
just i 
S c h l a d -
m i n g , 
v i d 
v ä r l d s -
c u p a v -
s l u t -
ningen i 
fjol.

– Jag 
ville verkli-

gen ha den här medaljen. 
Det är en dröm som gått  
i uppfyllelse, sa fransyskan.

– Fast en skräll är det inte 
för mig, jag visade ju redan  
i fjol att jag är snabb i den 
här backen.

Marion Rolland lät sig 
också inspireras av de fran-
ska framgångarna tidigare 
under veckan. Gauthier de 
Tessières tog silver i super-
G, David Poisson blev trea  
i störtloppet.

Tävlingen präglades av 
flera svåra krascher. Värst 

gick det för schweiziskan 
Dominique Gisin, som 
dock klarade sig un-
dan med en förmodad 
handledsfraktur och 
skärsår i ansiktet.

Sara Hector sluta-
de på 26:e 

plats. TT



Från den 1 februari köper du din sms-biljett på ett nytt 
nummer. Det nya numret är 076-7201010. Innan ditt första 
köp på det nya numret måste du registrera dig på sl.se/sms. 
Sedan beställer du precis som vanligt. Ändringen görs för att 
leva upp till nya regler och ett nytt system.

Läs gärna mer på sl.se. Tack!

1 februari ändras 
sms-biljetten.
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RESTAURANGER

Diger rollista

Aniston klar för  
Bogdanovich-film
Jennifer Aniston är det 
senaste tillskottet i Peter 
Bogdanovichs komedi 
”She’s funny that way”. 
Därmed sällar hon sig 
till en rollista som rym-
mer namn som Owen 
Wilson, och Cybil Shep-
herd, skriver Variety.  
TT SPEKTRA

Oväntad inspiration

Zelmerlöw 
inspireras av Wiehe
På sin kommande platta, 
”Barcelona sessions”, har 
Måns Zelmerlöw hämtat 
inspiration från lite 
oväntat håll. 

– Jag hade Mikael Wie-
hes skiva ”En inställd 
skilsmässa” som rikt-
märke. Det är en helt 
fantastisk platta där man 
kan följa en berättelse 
från början till slut. Det 
var så vi ville göra, berät-
ta om mitt liv från 2005 
och framåt, med toppar 
och dalar, säger han i en 
intervju med Göteborgs-
Posten. TT SPEKTRA

Bebis på väg

Carin da Silva 
väntar barn
Dansaren och tv-profilen 
Carin da Silva är gravid.

– Jag ska ha en bebis i 
augusti, säger hon i pod-
casten ”Adam och kom-
pani”, skriver Aftonbla-
det.

Pappa är maken se-
dan 2009, Niklas Pers-
son. METRO

Jagad av paparazzi

Chris Brown 
i bilkrasch
Den kontroversiella 
r’n’b-stjärnan Chris 
Brown kraschade i lör-
dags med sin bil in i en 
vägg i Los Angeles i USA. 

Bilen förstördes vid 
smällen och fick for-
slas bort från platsen 
men Brown klarade sig 
oskadd, skriver Reu-
ters.
Sånga-
ren  

var  
ensam  
i sin bil 
och ska 
ha blivit 
jagad av pa-
parazzi.  
TT SPEKTRA

Metro har sökt Molly Sandén via hennes presskontakt Frida Skogh men hon hälsar att Molly avvaktar med en 
kommentar. Metro har även sökt Danny Saucedo via Pierre Garami på hans management. Han har dock valt att inte 
återkomma för en kommentar. FOTO:  ALL OVER PRESS OCH SCANPIX

Efter Eric Saade har Molly 
Sandén, 20, hittat kärleken 
igen i Melodifestivalens pro-
gramledare Danny Saucedo, 
26. Enligt en vän nära det 
nyblivna kärleksparet har 
de bekräftat att de är till-
sammans men de har gjort 
sitt bästa för att hålla det 
hemligt. Anledningen är att 
många inte ens vet om att 
Danny Saucedo är singel. 
Han bröt nyligen upp från 
Janna Gränesjö som han ha-
de haft ett flerårigt förhål-
lande med.

Molly Sandén har varit 
singel sedan januari förra 
året då hon och Eric Saade, 
22. bröt upp efter tre år till-
sammans. Molly Sandén och 
Danny Saucedo har känt 
varandra länge. De gick 
samtidigt på Adolf Fredriks 
musikklasser när de var 
yngre. Deras vägar har även 
korsats vid en rad andra till-
fällen. Förra året tävlade bå-
da i Melodifestivalen och i 
december turnerade de med 
”Julgalan 2012”. Danny Sau-
cedo har också tävlat i Melo-
difestivalen mot Molly San-
déns expojkvän Eric Saade. 

Nu är ryktet bekrä�at: 
Danny och Molly ihop
Kärlekspar. Molly 
Sandén och Danny 
Saucedo är ett par. 
Enligt Metros källa 
nära paret har de valt 
att hålla relationen 
hemlig i flera veckor.

3
NÖJE

Direkt till final

”Förstå hur högt 
jag står i kurs hos 
min son Adrian 

nu när jag gick till 
final tillsammans 
med Sean Banan.”
Louise Hoffsten efter Melodifesti-

val-”skrällen” i lördags kväll. Anton 
Ewald samt Erik Segerstedt och 

Tone Damli knep platserna  
till Andra chansen. 

 METRO

Svensklåt. Margaret 
Berger vann i Norge 
Norges Margaret Berger och 
”I feed you my love” får 
chansen att representera 
vårt västra grannland i täv-
lingen i Malmö i maj. Den 
norska ”Idol”-stjärnan vann 
uttagningen  till schlager-
EM i överlägsen stil. Bidra-
get är skrivet av svensken 
Niklas Olovson med Karin 
Park och Robin Lynch. ”I 
feed you my love” hyllades 
av Metros Peter Lindholm 
som gav låten fyra Glober.

I vårt östra grannland 
vann Krista Siegfrids med 
”Marry me”. TT SPEKTRA

Margaret Berger vann norska uttag-
ningen till schlager-EM. FOTO: SCANPIX

En förklossande schlager
Mohsen Göthberg har byggt upp en Melodifestival – helt i legoklossar. 
– Det är arena, scen, lampor, allting, berättar Mohsen för Metros schla-
gerreporter Melody. METRO 

Komplett med strålkastare och ljusshow
VIDEO: Se legobygget 
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

ensam 

Chris Brown.

ANNELI 
SANDBERG
anneli.sandberg@metro.se
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 SOLLENTUNA BIO Tel: 96 12 14

Balladen om Marie Kroyer..13.00, 16.00
Amour 60:- ....................................13.00
Lés Misérables 60:- ...13.00, 16.00, 19.00

Hitchcock 60:- ...................16.00, 19.00
Hobbit, en oväntad resa 60:- .........19.00

 FALKEN JAKOBSBERG Tel: 580 358 00

Mammas pojkar 85:- ....................18.45

Röjar-Ralf 3D sv.tal 95:- .....................19
Hitchcock 80:- ...................................19
Ego 85:- ........................................19.30
Zero Dark Thirty 85:- .....................19.30

 BIOPROGRAM MÅNDAG 11 FEBRUARI 2013

Kassan öppnar 13.15 – Måndagspris 70 kr
Paradis: Kärlek av Ulrich Seidl ...15.45, 18.00

Hannah Arendt ..... 15.30, 18.45 (on 18.00)
Analysera mera: Hannah Arendt 
film & samtal ur psykoanalytiskt perspektiv
........................................................... on 18.00
Amour av Michael Haneke 
............................. 13.45, 16.15, ti-to äv 18.30
Äta Sova Dö .....................20.45, ti-on 13.30
Syster av Ursula Meier ........................13.45
Änglarnas andel kort tid kvar! ........... 21.00
Laurence Anyways av Xavier Dolan ...20.15
Premiär 15/2: Godheten av Stefan Jarl

Kassan öppnar 11.30
Biljetter säljs på www.biosture.se

The Master
.....Må 14.00, 17.00 Ti-to 12.30, 15.45, 19.00

Beasts of the Southern Wild ..... 17.30, 20.15
Searching for Sugarman ................... 12.00
Dom över död man Jan Troell 
...........................................12.00, 14.45, 17.30
Call Girl ......................................14.30, 20.15
Kafé Gunvor öppet varje dag! 

Gå på bio ett stenkast från 
Stureplan. måndag 11 februari

www.zita.se • www.biosture.se • www.zita.se • www.biosture.se • www.zita.se • www.biosture.se

På måndagar kl 19 visar Cinemateket 
film på biografen Victoria! 

www.cinemateket.se
T-bana Karlaplan. Caféet öppet före visningarna!

www.cinemateket.se

PROGRAM 11 FEBRUARI T. 665 12 56

HORNsTULLS STRAND 3
b io rio

11 - 14 feb

 
Hannah Arendt  mÅ-to 20.30
Paradis:  KÄrlek  ti-to 18
Babybio: 
Searching for Sugar Man  ti  11
Matinébio: 
Kulturhistorisk filmserie  ti  15
Salong 4:  Videoverket  on 19

biljetter. biorio.se • 08 66 99 500

BIOPREMIÄR 27 FEBRUARIBIOPREMIÄR 27 FEBRUARI

STOCK HOLM
ER ICSSON GLOBE

ONSDAG 2 9 M A J

PRESENTED BY

KÖP BILJETTER: LIVENATION.SE, TICNET.SE / 077170 70 70, TICNETOMBUD 
SAMT STOCKHOLM GLOBE ARENAS BILJETTKASSA 077131 00 00. 

FOR VIP PACKAGES, PRESALE & GENERAL TICKETS JOIN BEYONCE.COM

� Bli inspirerad och få idéer

� Handla på plats

� Delta i workshops

� Många utställare
PS. Kolla in vår sida på Facebook!
PS. Kolla in vår sida på Facebook!

www.syfestivalen.se

Skaparglädje och kreativitet 
från Numera Mässor.
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MÄSSAN FÖR KREATIVA SINNEN

Allt för dig som gillar sömnad, handarbete, smyckestillverkning
och eget skapande. Största mässan i Sverige!

DATUM 15–17 februari
PLATS Stockholmsmässan i Älvsjö
ÖPPET fre–lör 10–18, sön 10–16
ENTRÉ vuxen 130 kr, barn 7–14 år 40 kr

Syfestivalen_sthlm_vt13_107X180_Metro.indd   1 2013-01-31   09:46:37

39:–

SVENSKA KLASSIKER
 Biff à la Lindström med 

kokt potatis, gräddsås och gurka 
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SALIF 
KEITA
LÖRDAG 2 MARS

STOCKHOLMS
KONSERTHUS

INFO: www.selam.se, 08- 545 787 50
BILJETTER: www.konserthuset.se,  08-50 66 77 88

kl 19.30

New Album: Talé
produced by Philippe Cohen Solal
 (Gotan Project)
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Pophistorien. Kent 
vägrade vara med 
Nu kommer ”Festen fortsät-
ter”, radioberättelsen om 
svensk popmusik som tar 
vid där hyllade ”Livet är en 
fest” en gång slutade.

– Varje minut är intres-
sant ur ett popkulturellt 
perspektiv, menar program-
makaren Billy Rimgard.

Kring millennieskiftet 
gjorde radioserien ”Livet är 
en fest” succé. Lyssnarna 
fick chansen att grotta ner 
sig i svensk populärmusik-
historia, noggrant, person-
ligt och allmänbildande pre-
senterat av Stefan Wermelin 
och Staffan Schöier.

– Men ”Livet är en fest” 
slutar när de oerhörda epok-
förändringarna sker. Med 
internet, datorer och möjlig-

heten att pro-
ducera själv, 
säger Billy 
Rimgard.

I morgon är 
det premiär  
i     P 3 för upp-
följaren ”Fes-

ten fortsätter”.
Precis som i ”Livet är en 

fest” är ”Festen fortsätter” 
gjord som ett ljudkollage, 
med mängder av associatio-
ner som för berättelsen 
framåt. Många är de artister 
som berättar om sin musik. 
Dock inte Kent som bestäm-
de sig på ett bandmöte.

– Det avsnittet blev fak-
tiskt bättre av att de inte var 
med, säger Billy Rimgard. 
MARTIN RÖSHAMMAR/TT SPEKTRA

Billy Rimgard.



facebook.com/nobleentertainment

BIOPREMIÄR 22 FEBRUARI

EVERYTHING IS CONNECTED

BIOPREMIÄR 20 FEBRUARI

Biopremiär 22 mars

Filmstaden sergel • saga • grand sveavägen 
victoria • Filmstaden söder  • Filmstaden heron city

FÖRKÖP PÅgÅR! • KÖP/ReseRveRa: sf.se, mobil.sf.se, svenskabio.se • Från 11 år

BioPRemiäR FReDag!

Anna Karenina

smygPRemiäR PÅ alla hjäRtans Dag  
14/2 PÅ gRanD sveavägen & victoRia

BASERAD PÅ SUCCÉBOKEN

beautifulcreatures.se    
facebook.com/beautifulcreaturessweden

 DARK SECRETS WILL COME TO LIGHT.

Beautiful Creatures

SERGEL 
On-to 12.20, 15.10,
17.50, 20.50
söder
On-to 14.20, 17.20, 20.15

vällingby
On 13.00, 18.30, 21.15 
To 14.50, 18.00, 20.40
sickla  
On 18.15, 21.15
To 15.15, 18.15, 21.15

kista On-to 12.30, 15.45, 18.00, 21.00
camera On 17.30 To 18.40
heron city On 13.15, 17.45, 20.45  
To 17.45, 20.45
Falken jakobsberg On-to 19.00

BioPRemiäR onsDag!

KÖP/ReseRveRa BiljetteR: på närmaste sF Bio, sf.se, mobil.sf.se, eurostar.se • Från 11 år

PROGRAM 11 – 14 FEB

   GRAND Sveavägen 45
Kassan öppnar 14.30

Anna Karenina SMYGPREMIÄR!
Oscar®nominerad!
To 17.45 11 år/105 kr
Beasts of the Southern Wild 
Oscar®nominerad! 
15.45  11 år/95 kr
Hitchcock 11 år/95 kr
Oscar®nominerad!
15.15, 18.15, 20.30
Kvartetten 15.00, 18.15 Bt/95 kr
Lincoln Oscar®nominerad!
15.15, 20.00 15 år/110 kr
Paradis: Kärlek
17.30, 20.30 15 år/95 kr
The Master 15 år/105 kr
Oscar®nominerad!
Må-on 17.45, 21.00 To 21.00

  VICTORIA Götgatan 67
Kassan öppnar 14.30

Amour  16.00  15 år/105 kr
Guldbaggevinnare! 
Oscar®nominerad! 
Anna Karenina SMYGPREMIÄR!
Oscar®nominerad!
To 18.15 11 år/105 kr
Beasts of the Southern Wild 
Oscar®nominerad! 11 år/95 kr
Må-on 18.15, 20.30 To 20.30
Call Girl Guldbaggevinnare! 
Ti+to 15.00  15 år/105 kr
Dom över död man 
20.00 15 år/95 kr
Guldbaggevinnare!
En oväntad vänskap
15.15 7 år/95 kr 
Flight Oscar®nominerad!
21.00 11 år/105 kr
Hannah Arendt 15 år/95 kr 
Må-ti+to 15.30, 17.45 On 17.45
Hitchcock 11 år/95 kr
Oscar®nominerad!
16.20, 18.30, 20.45 
Les Misérables 11 år/110 kr
Oscar®nominerad! 
Må 15.00 Ti-to 18.00
Paradis: Kärlek
18.45, 21.15 15 år/95 kr
Rust and Bone 17.45 15 år/100 kr
Searching For Sugar Man
Guldbaggevinnare!
Oscar®nominerad! 
20.30 15 år/95 kr
Syster Må-ti+to 15.30 15 år/95 kr
Tango Libre 17.30 15 år/95 kr

Zero Dark Thirty  
Oscar®nominerad!
Må-on 20.15 To 21.20 15 år/110 kr

Äta Sova Dö Guldbaggevinnare! 
15.45 Bt/95 kr

CINEMATEKET: www.cinemateket.se
Laura Preminger, noirklassiker Må 19

 STOCKHOLMS KVALITETS-
FILMBIOGRAFER

www.svenskabio.se

M-MAGASIN

AMELIA

TARA

MOVIEZINE.SE

facebook.com/nobleentertainment

Du gör mig galen!

smygPRemiäR toRsDag!
BioPRemiäR 27/2!

FÖRKÖP PÅgÅR • KÖP/ReseRveRa: sf.se • Från 11 år

SERGEL To 18.00
rigoletto To 17.45, 20.30
söder To 18.15

vällingby To 17.30
RÅSUNDA To 16.00, 18.30, 21.15
sickla To 15.00, 18.00, 21.00

camera  
To 15.30, 18.10
heron city To 18.40
kista To 15.30, 18.20, 21.10



A Good Day to Die Hard
PREMIÄR TORSDAG!
105 kr (15)

CAMERA: 
To 16.00, 17.25, 20.45

GRAND LIDINGÖ: To 20.30

HERON CITY: To 17.35, 
18.30, 20.30, 21.00

KISTA: 
To 12.00, 14.50, 15.50, 
18.20, 19.00, 20.45, 21.30

PARK: To 18.00, 21.00

RIGOLETTO: To 18.30, 21.00

RIGOLETTO VIP: 
To 18.30, 21.00

RÅSUNDA: To 19.00, 21.30

SERGEL: To 13.00, 16.00, 
18.50, 21.20

SICKLA: 
To 15.30, 18.30, 21.30

SÖDER: To 13.30, 16.00, 
19.00, 21.30

VÄLLINGBY: 
To 16.10, 18.40, 21.20

Amour  110 kr (15)
Guldbaggebelönad! 
Oscar®nominerad!

SICKLA: Må 11.45, 18.30
Ti-on 18.30 
To 14.45, 18.00

Argo Oscar®nominerad!
110 kr (15)

HERON CITY: 20.40

SERGEL: 20.30

Beasts of 
the Southern Wild  
Oscar®nominerad!
100 kr (11)

STURE: 17.30, 20.15

SÖDER: 
Må-ti 21.10 On-to 21.30

Beautiful Creatures
PREMIÄR ONSDAG!
110 kr (11)

CAMERA: On 17.30 To 18.40

HERON CITY: On 13.15, 
17.45, 20.45 To 17.45, 20.45

KISTA: On-to 12.30, 15.45, 
18.00, 21.00

SERGEL: On-to 12.20, 15.10, 
17.50, 20.50

SICKLA: On 18.15, 21.15 
To 15.15, 18.15, 21.15

SÖDER: 
On-to 14.20, 17.20, 20.15

VÄLLINGBY: On 13.00, 
18.30, 21.15 To 14.50, 
18.00, 20.40

Berättelsen om Pi 3D 
Oscar®nominerad!
135 kr (11)

HERON CITY: 
Må-on 18.00, 21.05

KISTA: Må-ti 17.50

RÅSUNDA: Må-on 21.00

SERGEL: 11.15, 21.10, 21.30

SÖDER: 15.45, 18.40

Berättelsen om Pi 
Oscar®nominerad!
110 kr (11)

HERON CITY: 21.25

SAGA: 12.00, 17.30, 20.30

Call Girl  110 kr (15)
Guldbaggebelönad!

SERGEL: 14.40

STURE: 14.30, 20.15

SÖDER: 15.30

De fem legenderna 
- svenskt tal 3D
125/100 kr (7)

SERGEL: 14.50

Django Unchained 
Oscar®nominerad!
120 kr (15)

CAMERA: Må 20.30 Ti 20.00 
On 20.40 To 19.10

HERON CITY: 
Må-on 17.45, 21.00, 21.10 
To 17.45, 21.10

KISTA: 
Må 14.40, 19.30, 20.50 
Ti-on 12.00, 14.40, 19.30, 
20.50 To 20.50
RIGOLETTO:  
Må 21.00 Ti-to 17.30, 21.00
RIGOLETTO VIP: Må 21.00 
Ti-on 17.30, 21.00
RÅSUNDA: 20.30
SERGEL: Må-on 21.00
SICKLA: Må-ti 17.45, 20.45 
On 20.45
SÖDER: Må-on 17.30, 21.00 
To 17.30
VÄLLINGBY: 
Må-on 20.00 To 20.10

Dom över död man
Guldbaggebelönad!
105 kr (7)

STURE: 12.00, 14.45, 17.30

Du gör mig galen!
FÖRHANDSVISNING 
ENDAST TORSDAG! 
Oscar®nominerad!
105 kr (11)

CAMERA: To 15.30, 18.10
HERON CITY: To 18.40
KISTA: 
To 15.30, 18.20, 21.10
RIGOLETTO: To 17.45, 20.30
RÅSUNDA: 
To 16.00, 18.30, 21.15
SERGEL: To 18.00
SICKLA: To 15.00, 18.00, 21.00
SÖDER: To 18.15
VÄLLINGBY: To 17.30

Ego 100 kr (7)

CAMERA: Må 17.30, 20.00 
Ti 18.25, 20.15 
On 17.30, 20.10 To 21.20
HERON CITY: 18.15, 20.50
KISTA: Må-ti 18.00, 21.10 
On-to 18.10, 21.00
SERGEL: Må-on 14.30, 
17.30, 21.20 To 14.30, 
18.10, 20.30, 21.00
SICKLA: 
Må-on 18.30 To 21.00
SÖDER: 18.15, 21.15
VÄLLINGBY: Må-ti 17.30, 
21.15 On-to 17.30

En oväntad vänskap
105 kr (7)

CAMERA: Må+on 18.30

GRAND LIDINGÖ: 17.30

HERON CITY: 
Må-ti+to 18.45, 21.25 
On 13.45, 18.45, 21.25

KISTA: Ti-to 12.50

SAGA: 12.00, 15.30, 18.00

SERGEL: 16.00

SICKLA: Må 15.00

SÖDER: 12.45

VÄLLINGBY: Ti 17.30 
On 13.00, 17.30 To 14.50

Flight  110 kr (11) 
Oscar®nominerad!

GRAND LIDINGÖ: 
Må-on 20.30 To 20.00

HERON CITY: 18.05, 21.10

KISTA: 21.30

RIGOLETTO: 
Må-on 17.30, 20.30

SERGEL: Må-on 17.30, 20.30 
To 20.20

SICKLA: Må-ti 21.15

VÄLLINGBY: 
Må-on 21.15 To 20.40

Frankenweenie 3D 
Oscar®nominerad!
125 kr (11)

SERGEL: 12.40

Gangster Squad
100 kr (15)

HERON CITY: 
Må-ti 20.45 To 21.00

KISTA: Må 15.45, 21.00 Ti 12.30, 
15.45, 21.00 On-to 21.00

SERGEL: Må-on 18.10, 20.50 
To 21.00

SICKLA: Må-on 21.30

Hitchcock
Oscar®nominerad!
100 kr (11)

HERON CITY: 17.55, 20.15
Barnvagnsbio: On 11.00

KISTA: 
Må 14.50, 18.30, 21.30 
Ti-to 12.20, 14.50, 18.30, 
21.30
Barnvagnsbio: On 11.00

KLARA: 
Barnvagnsbio: To 12.30

RÅSUNDA: 
Må+to 18.00 
Ti 13.00, 18.00 On 18.15

SAGA: 
13.45, 16.15, 18.45, 21.15

SICKLA: Må 14.15, 18.15 
Ti-on 18.15
Barnvagnsbio: Må 11.00

SÖDER: 
13.00, 15.20, 18.00, 20.45
Barnvagnsbio: On 11.00

VÄLLINGBY: 
Barnvagnsbio: On 11.00

Hobbit:
En oväntad resa 
Oscar®nominerad!
130 kr (11)

KISTA: Ti+to 11.30

Hobbit:
En oväntad resa
- High Frame Rate 3D 
Oscar®nominerad!
155 kr (11)

KISTA: 14.30

SERGEL: 
Må+to 12.00, 15.35, 17.45 
Ti 13.30, 17.45 
On 12.00, 15.35

SÖDER: Må-on 12.10, 14.30 
To 12.10

Hope Springs
70 kr (Bt)

VÄLLINGBY: On 14.00

Hotell Transylvanien 
- svenskt tal
95/70 kr (7)

SERGEL: 12.20

Jack Reacher
110 kr (15)

HERON CITY: 
Må 18.10, 21.35 Ti-to 21.35

KISTA: 
Må-ti 21.20

SERGEL: 21.30

Kvartetten
100 kr (Bt)

SAGA: 
11.30, 15.30, 18.00, 20.15

Les Misérables 
Oscar®nominerad!
120 kr (11)

CAMERA:  Må 21.00 
Ti-on 21.10 To 19.40

HERON CITY: 
Må-ti+to 17.30, 21.15 
On 13.50, 17.30, 
21.15

KISTA: 
Må-on 19.30

RIGOLETTO: 
Må-on 
17.30, 
20.45 
To 20.30

SERGEL: 
Må-on 14.10, 
18.00, 20.20 
To 14.10

SICKLA: 
Må 14.00, 21.00 
Ti-on 21.00 To 20.45

SÖDER: 
Må-on 14.10, 17.40, 
20.30 To 14.10, 20.30

Lilla Anna och 
Långa Farbrorn
60 kr (Bt)

SERGEL: 
12.00

SÖDER: 13.30

Lincoln 
Oscar®nominerad!
115 kr (11)

HERON CITY: 
Må-ti+to 18.15 
On 14.00, 18.15

KISTA: Må-ti 15.00

KLARA: 
Barnvagnsbio: Må 12.00

RÅSUNDA: Må-on 20.00

SAGA: 20.30

SERGEL: 
11.20, 18.00

SÖDER: Må-on 18.10, 21.25 
To 21.25

Mamman och 
den vilda bebin
Knattebio: 30 kr (Bt)

SICKLA: 
Må 10.00 

SÖDER: On 10.00 

Mammas pojkar
105 kr (7)

HERON CITY: On 13.20

KISTA: To 17.40

SERGEL: 15.00, 18.40

Pitch Perfect
100 kr (Bt)

HERON CITY: 
Må 17.35, 20.00 
Ti-to 18.10, 20.00

KISTA: Må 15.40, 18.30 
Ti-on 13.00, 15.40, 18.30 
To 13.00, 18.30

SERGEL: 
12.30, 15.40, 18.20, 21.00

SÖDER: 
15.15, 18.40, 21.15

VÄLLINGBY: 
Må-on 18.30 To 18.00

Rust and Bone
115 kr (15)

RIGOLETTO: 
Må-on 17.30 To 17.45

Röjar-Ralf 
- engelskt tal 3D
Oscar®nominerad!
125/100 kr (7)

HERON CITY: 
Må-ti+to 18.00, 20.30 
On 13.40, 18.00, 20.30

KISTA: 
Må 15.10, 18.40, 21.30 
Ti-on 12.15, 15.10, 18.40, 
21.30 To 12.15, 15.10, 
18.10, 21.00

SERGEL: 
Må-ti 14.15, 18.35, 20.40 
On-to 14.15, 18.35

VÄLLINGBY: 
Må-on 20.40

Röjar-Ralf - sv tal 3D
Oscar®nominerad!
125/100 kr (7)

CAMERA: Må+on 18.00 
Ti 17.30 To 15.00

GRAND LIDINGÖ:  
Ti-on 18.00

HERON CITY:  
Må-ti 18.30 On 13.30, 
18.30

KISTA: Må 15.50, 18.10 
Ti-on 12.00, 15.50, 18.10 
To 12.00

RÅSUNDA: Må+on 18.30

SERGEL: Må-ti 11.40, 12.50, 
14.40, 15.30, 17.50 
On-to 11.40, 14.40

SICKLA: Må 11.30, 18.00 
Ti-on 18.00 To 15.45

SÖDER: Må-ti 12.00, 13.00, 
15.30, 18.00 On 12.00, 
18.00 To 12.00, 15.00

VÄLLINGBY: Må-ti 18.00 
On 13.00, 18.00 To 15.20

Röjar-Ralf - sv tal
Oscar®nominerad!
95/70 kr (7)

CAMERA: To 16.30

HERON CITY: Må-on 17.55, 
20.30 To 17.55

KISTA: 
Må 15.30 Ti-to 13.00, 15.30

SERGEL: 12.10, 15.00

SÖDER: 12.50, 15.20

Searching 
For Sugar Man
Guldbaggebelönad! 
Oscar®nominerad!
100 kr (15)

CAMERA: To 14.30

KLARA: 18.30

STURE: 12.00

Skyfall  125 kr (11 )
Oscar®nominerad!

SERGEL: 21.10

Små citroner gula
FÖRHANDSVISNING 
ENDAST TORSDAG!
100 kr (7)

GRAND LIDINGÖ: To 18.00

HERON CITY: To 18.00, 21.05

KISTA: To 15.00, 17.30

SERGEL: To 17.30, 21.20

SICKLA: To 18.15

SÖDER: To 18.20

Snuttefilm för de små
Knattebio: 30 kr (Bt)

VÄLLINGBY: On 10.30

Sune i Grekland 
– All Inclusive
Biopublikens pris!
95/70 kr (Bt)

HERON CITY: Må-ti 17.45

KISTA: Må-on 16.00

SERGEL: Må-on 12.30, 
14.50, 15.20, 18.10 
To 15.20, 18.10

SICKLA: Må 12.00

SÖDER: Må-ti 12.00, 12.30, 
15.00, 18.30 
On-to 12.00, 12.30, 15.00

Texas Chainsaw 3D
125 kr (15)

HERON CITY: 19.15, 21.30

KISTA: Må-on 18.20, 20.40

SERGEL: Må+on-to 19.10, 
21.30 Ti 21.30

SÖDER: 21.30

The Master 
Oscar®nominerad!
110 kr (15)

HERON CITY: Må-ti+to 18.10 
On 13.00, 18.10

KISTA: 15.30, 18.15

STURE: Må 14.00, 17.00
Ti-to 12.30, 15.45, 19.00

SÖDER: Må-ti 14.20, 17.30, 
20.45 On-to 18.30

Tingeling: Vingarnas 
hemlighet - sv tal
95/70 kr (Bt)

SERGEL: 12.40

SÖDER: 12.10

Wallander
– Den orolige mannen
100 kr (15)

HERON CITY: Må-on 21.00

SAGA: 15.00

Yoko - svenskt tal
95/70 kr (7)

SERGEL: 11.50, 13.30

Zero Dark Thirty 
Oscar®nominerad!
115 kr (15)

CAMERA:  
Må 20.00 Ti 20.45 On 20.10

HERON CITY: Må-ti 17.30, 
19.30 On 13.10, 17.30, 
19.30 To 17.30, 21.15

KISTA: Må-ti 17.40, 21.00 
On 17.40, 21.20 To 21.20

RIGOLETTO: Må-on 20.15

SERGEL: Må-on 17.40, 20.00 
To 17.40

SICKLA: Må 14.30, 21.00 
Ti-on 21.00

SÖDER: 21.10

VÄLLINGBY: 
Må-on 20.00 To 20.10

Äta sova dö  100 kr (Bt)
Guldbaggebelönad!
CAMERA: Må 17.30
GRAND LIDINGÖ: Må-on 20.00
HERON CITY: On 13.35
KLARA: Må 15.40 
Ti-on 12.30, 15.40 To 15.40
RÅSUNDA: Må-on 17.30
SAGA: 12.30
SERGEL: 11.30, 17.40
SICKLA: Må 14.45
VÄLLINGBY: Må-ti 18.30 
On 13.00 To 15.20

Din biograf
För visningsdagar och 

tider se ovan 

Täby Centrum.
K.ö må-on 17, to 14

A Good Day to Die Hard, 
Beautiful Creatures, Django 
Unchained, Du gör mig 
galen, Ego, En oväntad 
vänskap, Les Misérables, 
Röjar-Ralf, Searching for 
Sugar man, Zero Dark 
Thirty, Äta sova dö

Lidingö Centrum. K.ö 17

A Good Day to Die Hard, 
En oväntad vänskap, Flight, 
Röjar-Ralf, Små citroner 
gula, Äta sova dö

Kungens kurva. K.ö 17

A Good Day to Die Hard, 
Argo, Beautiful Creatures, 
Berättelsen om Pi, Django 
Unchained, Du gör mig 
galen, Ego, En oväntad 
vänskap, Flight, Gangster 
Squad, Hitchcock, Jack 
Reacher, Les Misérables, 
Lincoln, Mammas pojkar, 
Pitch Perfect, Röjar-Ralf, 
Små citroner gula, Sune 
i Grekland – All Inclusive, 
Texas Chainsaw, The Master, 
Wallander – Den orolige 
mannen, Zero Dark Thirty, 
Äta sova dö

Kista Galleria. K.ö 11

A Good Day to Die Hard, 
Beautiful Creatures, 
Berättelsen om Pi, Django 
Unchained, Du gör mig 
galen, Ego, En oväntad 
vänskap, Flight, Gangster 
Squad, Hitchcock, Hobbit: 
En oväntad resa, Jack 
Reacher, Les Misérables, 
Lincoln, Mammas pojkar, 
Pitch Perfect, Röjar-Ralf, 

Små citroner gula, 
Sune i Grekland 
– All Inclu-
sive, Texas 
Chainsaw, 
The Master, 
Zero Dark 
Thirty

Kulturhuset, Sergels Torg.
K.ö 30 min före fi lmstart

Hitchcock, Lincoln, Sear-
ching for Sugar man, Äta 
sova dö

Sturegatan 18. 
må-to abonnerat

Kungsgatan 16.
K.ö må-to 17, obs kassan 
stängd må 17.45-19.15

A Good Day to Die Hard, 
Django Unchained, Du 
gör mig galen, Flight, Les 
Misérables, Rust and Bone, 
Zero Dark Thirty

Tillträde till lounge/bar 
45 min innan föreställning. 

Läsk och popcorn ingår. 
Inga rabatter gäller. 18 år

A Good Day to Die Hard, 
Django Unchained

Råsundavägen 150.
Kassan öppnar må-on 17, 
ti även 12.30-13.15, to 15

A Good Day to Die Hard, 
Berättelsen om Pi, Django 
Unchained, Du gör mig 
galen, Hitchcock, Lincoln, 
Röjar-Ralf, Äta sova dö

Kungsgatan 24. K.ö 11

Berättelsen om Pi, En 
oväntad vänskap, Hitch-
cock, Kvartetten, Lincoln, 
Wallander – Den orolige 
mannen, Äta sova dö

Hötorget. K.ö 10

A Good Day to Die Hard, 
Argo, Beautiful Creatures, 
Berättelsen om Pi, Call 
Girl, De fem legenderna, 
Django Unchained, Du gör 
mig galen, Ego, En oväntad 
vänskap, Flight, Frankenwe-
enie, Gangster Squad, Hob-
bit: En oväntad resa, Hotell 

Transylvanien, Jack 
Reacher, Les 

Misérables, 
Lilla Anna 
och långa 
farbrorn, 
Lincoln, 

Mammas 
pojkar, Pitch 
Perfect, 

Röjar-Ralf, 
Skyfall, 

Små citroner gula, Sune 
i Grekland – All Inclusive, 
Texas Chainsaw, Tingeling: 
Vingarnas hemlighet, 
Yoko, Zero Dark Thirty, Äta 
sova dö

Sickla köpkvarter.
K.ö må 9.30, ti-on 17, to 14

A Good Day to Die Hard, 
Amour, Beautiful Creatures, 
Django Unchained, Du gör 
mig galen, Ego, En oväntad 
vänskap, Flight, Gangster 
Squad, Hitchcock, Les Mi-
sérables, Mamman och den 
vilda bebin, Röjar-Ralf, Små 
citroner gula, Sune i Grek-
land – All Inclusive, Zero 
Dark Thirty, Äta sova dö

Drottninggatan 82.
Filmvisning varje fre-sö!

Birger Jarlsg 41. K.ö 11.30

Beasts of the Southern 
Wild, Call Girl, Dom över 
död man, Searching for 
Sugar man, The Master

Medborgarplatsen 
– Folkungatrappan 2. K.ö 11

A Good Day to Die Hard, 
Beasts of the Southern 
Wild, Beautiful Creatures, 
Berättelsen om Pi, Call 
Girl, Django Unchained, 
Du gör mig galen, Ego, En 
oväntad vänskap, Hitch-
cock, Hobbit: En oväntad 
resa, Les Misérables, Lilla 
Anna och långa farbrorn, 
Lincoln, Mamman och den 
vilda bebin, Pitch Perfect, 
Röjar-Ralf, Små citroner 
gula, Sune i Grekland – All 
Inclusive, Texas Chainsaw, 
The Master, Tingeling: 
Vingarnas hemlighet, Zero 
Dark Thirty

Vällingby Centrum. K.ö må-on 17, 
on även 10-14.10, to 14.20

A Good Day to Die Hard, 
Beautiful Creatures, Django 
Unchained, Du gör mig 
galen, Ego, En oväntad 
vänskap, Flight, Hitchcock, 
Hope Springs, Pitch Perfect, 
Röjar-Ralf, Snuttefi lm för de 
små, Zero Dark Thirty, Äta 
sova dö

BIOPROGRAM 
11 – 14 FEBRUARI

Ge bort ett presentkort
till någon du
tycker om

Läs mer på sf.se/presentkortLäs mer på sf.se/presentkort

presentkort

Pensionärspris 80 kr 
(tillägg vid 3D)

Plusstolar! På Filmstaden Sergel och Filmstaden Söder har du möjlighet att sitta extra bekvämt i våra breda och lutningsbara Plusstolar 
med extra benutrymme. För en bioupplevelse utöver det vanliga kan du även boka plats i vår VIP-salong på Rigoletto. Läs mer på sf.se.

Köp/reservera biljett på sf.se eller direkt 
i mobilen via vår app eller mobil.sf.se

Kyssar är bäst på bio.
Dubbla poäng på allt 
den 14 februari. 
Läs mer på sf.se/allahjartan.

Ti-on 21.00 To 20.45

På Filmstaden Sergel och Filmstaden Söder har du möjlighet att sitta extra bekvämt i våra breda och lutningsbara Plusstolar 
med extra benutrymme. För en bioupplevelse utöver det vanliga kan du även boka plats i vår VIP-salong på Rigoletto. Läs mer på sf.se.

Beau
tiful

Creat
ures

När Lena Duchannes fl yttar 

till Ethans lilla
 stad Gatlin, 

dras han oförklarligt till h
enne. 

Han beslutar sig för 

att ta reda på varför det fi nns 

ett band dem emellan. 

PREM
IÄR

ONSD
AG!

Beasts of 
the Southern Wild  

Äta sova dö  
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Insändare

INFÖR LÄXHJÄLP 
SOM ÄR TILL  

FÖR ALLA

Kommer ni ihåg när Emil i 
Lönneberga bjöd alla fattig-
hjonen på julmaten som 
egentligen var avsedd för 
släkten dagen därpå? Alla 
håller säkert med Emil när 
han säger att ”Det är väl 
bättre att maten kommer 
där den gör nytta”. 

Utifrån Emils tes är det 
då svårt att förstå det stora 
stödet för införandet av 
rut-avdrag för läxhjälp. 

Fördelen med skatte-
lättnaden är att fler famil-
jer har råd att köpa läx-
hjälp till sina barn. Den 
hjälpen ger ju i och för sig 
redan massor av föräldrar 
själva, fast utan statsbi-
drag. Problemet uppstår 
när skattepengar genom 

REFLEXER OCH 
LYSEN BEHÖVS

Jag håller verkligen med 
”Louise Bertilsson” om att 
fler fotgängare borde an-
vända reflexer. Tyvärr är 
det många bilister som än-
då inte ser oss gående ef-
tersom de kör med trasiga 
strålkastare eller med en-
bart parkeringsljus tända 
trots att det är helt mörkt 
ute. Även här krävs sam-
spel mellan trafikanter: 
Tänd ljusen, på med re-
flexerna. LARS NÄSLUND

SLUTA MED 
TOMGÅNGEN

Jag åker nästan enbart kol-
lektivt i Göteborg men har 
blivit rejält förbannad på 
alla förare som låter buss-
arna stå och gå på tom-
gång i evigheter medan de 
röker eller/och dricker 
kaffe i väntan på att av-
gången ska ske. 

En av anledningarna 
till att man åker kollektivt 
är ju att främja miljön, då 
är det ytterst provoceran-
de att se detta dagligen. 

Vad jag vet så är det lag 
på tomgångskörning max 
1 minut i Göteborg och 
det gäller även bussar. Jag 
missunnar verkligen inte 
förarna sina raster men 
måste de låta bussarna stå 
och spy ut avgaser? MILJÖ-
VÄN

rut-avdraget godtyckligt de-
las ut, utan att en vettig ana-
lys av hur dessa pengar bätt-
re skulle kunna användas 
presenteras.  

Det är förresten fel att an-
vända ordet godtyckligt, för 
självklart är det familjer 
med en hög utbildningsbak-
grund och inkomst som of-
tast utnyttjar bidraget.  Skat-
tereduktionen blir ju genom 
sin utformning riktad till 

KALLA MÄNNEN TILL 
UNDERSÖKNING

Jag håller med dig, ”Hå-
kan”. Kvinnor blir kallade 
till mammografi, så låt 
männen få information och 
kallelse till denna under-
sökning, låter bara rättvist i 
mina öron. HANNAH

SLUTA TITTA PÅ MIN 
MOBILSKÄRM

Jag reser väldigt ofta kom-
munalt och mer än 50 pro-
cent av de gångerna utsätts 
jag för likadana händelser; 
jag får inte ha min mobil 
ifred utan den som sitter 
bredvid sneglar och glor på 
skärmen. Jag blir inte bara 
irriterad utan snarare arg! 
Faktum är att telefonen är 
min privata ägodel, och jag 
vill inte dela med mig av 

denna grupp. Men om sko-
lan ska kompensera för 
elevers olika bakgrunder, 
är det väl barn till ensam-
stående föräldrar med låg 
inkomst och/eller låg ut-
bildning som i första hand 
behöver hjälp med läxor? 

Rapport efter rapport 
skriker ut hur skillnaderna 
mellan elevers studieresul-
tat ökar och därmed segre-
gationen. Att detta inte är 
ett perspektiv som många 
beslutsfattare med ett 
marknadsliberalt synsätt 
utgår från är förståeligt. 

Däremot blir jag för-
skräckt över hur hälften av 
lärarkåren (enligt Lärarnas 
tidning) samt Socialdemo-
kraterna stöttar skattere-
duktionen. Ur ett rättvise-
perspektiv skulle rut-peng-
arna i stället kunna använ-
das för att utveckla skolans 
läxhjälp, så att alla elever 
kan ta del av stödet.  JENNY 
AHLMARK, SPECIALLÄRARE I 
SKÄRHOLMEN

mitt privatliv till andra och 
inte heller att andra ska 
lägga sig i. 

Jag menar, hur kul är 
det när den okända män-
niskan bredvid läser pri-
vata konversationer eller 
tittar på bilderna i mobi-
len?

Sedan ett tag har jag 
börjat minska ljusstyrkan 
på mobilskärmen så att 
det bli svårare för andra 
att läsa, men hur mycket 
än jag försöker lär det inte 
alls hjälpa.  

Skulle du vilja att jag 
satt och glodde? CHALIDA 
PRAJIT 

AVUNDSJUKAN 
LEDER TILL NÄTHAT
Apropå upproret från jour-
nalister och programfolk, 
som blivit så skamligt ho-
tade och hatade på Twit-
ter/internet av några sjuka 
personer som öser sin 
åsikt över oskyldiga kvin-
nor. Det finns väl bara ett 
ord, avundsjukan! Sedan 
lång tid tillbaka är denna 
”sjukdom” välkänd och 
har lyckats förstöra myck-
et! Avundsjuka personer 
lider av sin situation och 
får endast lindring av 
sjukdomen genom att tra-
kassera andra. Måtte dessa 
kvinnor som blivit så 
skamligt behandlade ha 
styrka att gå vidare! 
I ANDERSSON

Rut. Läraren Jenny 
tycker att införandet 
av rut-avdrag för 
läxhjälp är missriktad 
och orättvis. 

RUT-avdrag för läxhjälpen riktar
sig till fel elever, skriver insändar-
skribenten. FOTO: TOMAS ONEBORG / SVD

/ SCANPIX

Sluta med tomgångskörningen, 
uppmanar ”Miljövän” alla buss-
förare. FOTO: SCANPIX

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

Läsartävling

Dagens  sudoku och korsord

Hoppas �ismössan 
går hem hos alla 

fruntimmer. 
DANIEL ANDERSSON,

GÖTEBORG

Sudoku – så funkar 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 på vädersidan till höger.

Vinnarna presenteras på tisdagar.

Se krysslösningen
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden

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 kr.  
 
Vinnaren får bo-
ken ”A day in the 
world – ett dygn i 
tusen bilder” från Bokförlaget 
Max Ström.

Vinstchans varje dag
Skriv KRYSS följt av ordet i det 
markerade fältet. Skicka SMS till 
72700 före klockan 24 i dag. 
Varje SMS kostar 
5 kronor. Vinna-
ren får fotoboken 
Spiral (värde 238 
kronor) från  
PhotoBox.se
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bländande utbud av intimaccessoarerNy sensuell livsstilsbutik med ett

L&G, Regeringsgatan 76, 111 39 Stockholm
www.laceandgoodies.se  ♥  info@laceandgoodies.se

bländande utbud av intimaccessoarerNy sensuell livsstilsbutik med ett

Lace & Goodies välkomnar dig att 
upptäcka en värld av vardaglig 
sexighet - sensuella underkläder, 
underbara njutningsobjekt 
och lekfulla accessoarer 
i en mycket vacker miljö. 

LELO - Adore Me  999 kr

Erotiskt set från det 
exklusiva märket LELO. 

Välsittande ögonbindel, 
vackra tyg-fängslar samt en 
av marknadens snyggaste och 
kraftfullaste intimvibrator 
packat i en lyxig förpackning. 

Allt för en kväll av 
oförglömlig intimitet.

                LYXIG & SENSUELL GÅVA
PÅ ALLA                - DAG

ring 08-31 19 19 
eller besök www.nph.se

På Naprapathögskolans klinik får du snabb hjälp med besvär i rygg, nacke, 
axlar och leder. Kliniken ligger på Observatoriegatan 17 vid Odenplan och en 
behandling kostar endast 200 kr. Din kropp är värd det!

200 kr
behandling 
e n d a s t

boka på www.nph.se

ont i 
nacken?

(°c)Världen i morgonVarmast i går

Kallast i går

Blötast i går

(°c)

(°c)

(mm)

Norrland
Svealand
Götaland

Norrland
Svealand
Götaland

Norrland
Svealand
Götaland

Idag

±0 +5-5 +10 +15 +20 +25 +30

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

I morgon

Stockholm

Kiruna

Skellefteå

Östersund

Falun

Göteborg

Malmö

12

11
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Linköping

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje
Uppsala

Södertälje

Tierp

-2

-4

-2

-3

-4

-2

Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje
Uppsala

Södertälje

Tierp

-1

-4

-2

-1

-3

-3

Stockholm

Nynäshamn

Norrtälje
Uppsala

Södertälje

Tierp

0

-1

0

0

0

0

Stockholm i dag

OnsTis OnsTis

Snöfall i Svealand

-2
0

+2

-36
-20
-12

Landsort
Östergarnsh.

Eggegrund

Idre
Kosta

Nikkaluokta

Naven
5.4
3.8
3.4Skövde

Holmön

+12

+23
+5

+27
+4

+4
+15

+3

+5

-3
+19
+18

-1
+8

+33

-14

-10

-15

-24

-5

-2

-5 -2

-2

-2

-10
-12

-7

Onsdag

Sudokulösningen

Dagens sudoku hittar du på  
sidan till vänster.

VÄDER

Tema:
Jobb
Robothunden som
hjälper i äldrevården

I morgon:
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www.kistagrossen.com

MAT I HUSHÅLL I GRÖNSAKER I MEJERI I KÖTTMAT I HUSHÅLL I GRÖNSAKER I MEJERI I KÖTT

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

OBS! Priserna gäller måndag 11 februari – onsdag 13  februari - så länge lagret räcker.

MAT FRÅN 
HELA

 VÄRLDEN!

ÖPPET FÖR ALLA VI SÄLJER 
BARA

HALAL KÖTT!

390
/hg

VI SÄLJER VI SÄLJER 

HALAL KÖTT!HALAL KÖTT!

Stort utbud av 

ballonger och 

partyartiklar!

/påseLösviktsgodis
mer än 300 sorter

Kyckling� lé
Fryst, 900g

Twix
5+1

FransyskaFryst Tilapia

2990

6490 20:-

30:-

1990

199:-

1990 5490

Rostbiff

/kg /st

/kg /kg/påse

Granatäpple-
puré
220ml

Kaffe
Maxwell House, 500g

Basmatiris
Shiva, 10kg

2 för

2 för

19 90 kr/st

Skanstulls Hälsokost

www.skanstullshalsokost.se
Ringvägen 106, Stockholm • Tel: 08-640 81 06 • † Skanstull, Buss 3, 55, 74

Måndag–Fredag 10:00–18:00 • Lördag 11:00–16:00
Priserna gäller så långt lagret räcker!

Mega Gainer Recovery Choklad 1100 g
1 st 149:- 2 st 259:-

Great Earth Lecithin 90 kapslar
1 st 139:- 2 st 258:-

Silicol Kiselgel 500 ml
1 st 135:- 2 st 235:-

Mivitotal Premium 1 L
1 st 239:- 2 st 450:-

Pharbio Omega-3 forte 120 kapslar
1 st 169:- 2 st 309:-

Active Marin Omega-3 120 Kapslar 
1 st 49:- 3 st 135:-

Mivitotal Premium 1 L

info@solnahalsoklinik.se | www.solnahalsoklinik.se

SUCCÉN
FORTSÄTTER

KOLLAPRISET!

Fettreducering, börja nu
– bli nöjd till sommaren! 

Vi använder oss av den nya revolutionerande tekniken,  ultraljud, radiovågor 
& laserljud för att reducera fettdepåer, celluiter, bristningar. Slipp kirurgiska 

ingrepp, sjukskrivning, biverkningar och smärta.

Specialpris mellan 15/2–31/3 -13
Rf -ansiktsbehandling 1500:- ord. 3300:-

Enkelbehandling 900:- ord. 1200.- Dubbelbehandling 1200:- ord. 2400:-

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

Lilla Berlin – av Ellen Ekman

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Gynnsam-
ma astrala 

influenser får 
dig att lyckas 
utmärkt med 
en uppgift 
som du troli-
gen oroat dig 
för.

Säg inte 
för mycket 

– osämja upp-
står nu lätt om 
du diskuterar 
kontroversiella 
ämnen med 
nära vänner.

Oväntade 
invänd-

ningar kom-
mer som en 
överraskning 
för övriga in-
blandade – ut-
om möjligen 
en.

Dagen ser 
ganska 

bra ut för Kräf-
tans del. I ett 
sammanhang 
kan det dock 
bli knepigt för 
dig att få tiden 
att räcka till. 

Du omger 
dig just 

nu med perso-
ner, av vilka 
någon tycks 
ha en över-
raskning i be-
redskap åt dig. 

Något 
som kär-

vat en tid kan 
nu ta en posi-
tiv vändning. 
Kärlekslivet 
står under 
gynnsam ast-
ral inverkan.

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 

Du känner 
dig lite 

rastlös och 
tycker troligen 
inte att du får 
så mycket 
gjort som du 
skulle vilja.

Räkna 
med full 

fart från mor-
gon till kväll. 
Du har mycket 
som ska klaras 
av, men du 
känner dig 
samtidigt alert 
och kreativ.

Ett utväx-
lande av 

tankar och 
idéer kan ge 
dig intressanta 
uppslagsändar 
under en dag 
som ser ut att 
bli tämligen 
lugn.

Det kan i 
dag kän-

nas segt att 
komma i 
gång. Ta det 
lilla lugna så 
känns det 
mesta snart 
åter menings-
fullt.

Du vädrar 
möjlighe-

ter till positiva 
förändringar, 
men en besvi-
kelse lurar i 
vassen. Kanske 
är tiden ännu 
inte riktigt 
mogen.

Du förefal-
ler entusi-

astisk över nå-
got föreståen-
de. Risken finns 
dock att det 
hela inte lever 
upp till dina 
högt ställda 
förväntningar.

Vågen
23/9–22/10

Skorpionen
23/10–22/11 

Skytten
23/11–21/12 

Stenbocken
22/12–20/1 

Vattumannen
21/1–19/2 

Fiskarna
20/2–20/3 

Läs �er Lilla Berlin
Ladda ner PointCloud till din mobil och sikta mot bilden
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EN BANK UTAN KONTANTER  
ÄR SOM HOCKEY UTAN PUCK

Valfrihet är en av det moderna samhällets viktig aste bygg stenar, och den 
vill vi slå vakt om. Det borde till exempel vara upp till var och en att själv 
bestämma om man vill använda kort eller kontanter. Hos oss är båda 
betalnings medlen lika välkomna, även om kontanterna är och förblir en 
del av vår själ. Vi är ju ändå en bank.

Hos FOREX Bank kan du öppna privatkonto, sparkonto, ansöka om lån, betala räkningar och skicka pengar till utlandet. Dessutom är vi Nordens största valutaväxlare, men det visste du ju redan.

Välkommen till en annan bank

TV

6.00 Rapport. 6.05 Sportspegeln. 
6.25 Gomorron Sverige. 10.00 Så ska 
det låta. 11.00 Sportspegeln. 11.30 
VM-studio. 12.00 Alpint VM. Herrar, 
superkombination, första åket. 13.30 
Melodifestivalen 2013. 15.00 Famil-
jehemligheter. 15.55 Anslagstavlan. 
16.00 Rapport. 16.05 Gomorron Sve-
rige. 16.35 Världens starkaste mam-
ma. 16.50 Schlagerpärlor. 17.00 
Svenska rallyt. 17.55 Sportnytt. 
18.00 Rapport. 18.10 Regionala ny-
heter. 18.15 Fråga doktorn. 19.00 
Kulturnyheterna. 19.15 Regionala 
nyheter. 19.30 Rapport. 20.00 Dröm-
men om landet. 21.00 Molanders. 
21.45 Nittiotalisterna: Gabriel och 
Lasermannen. 22.00 Game of thro-
nes. 22.50 Bored to death. 23.15 
Rapport. 23.20 Familjehemligheter. 
0.15 Mord i paradiset. 1.10 Rapport. 
1.15 Akuten. 2.05 Rapport. 2.10 Lan-
det runt. 2.55 Rapport. 3.00 The big 
C. 3.30 Nittiotalisterna: Gabriel och 
Lasermannen. 3.45–3.50 Rapport. 
4.00–5.15 Minnenas television: Gun-
nar Hägglöf berättar. 

9.00–16.20 SVT Forum. 9.00 EU-
samtal. 9.30 Leder höjd a-kassa till 
högre arbetslöshet? 11.30 Giftfri 
miljö – vems är ansvaret? 13.30 
Riksdagen: Aktuell debatt om kli-
matförändringen. 15.10 SVT Fo-
rum. 16.00 EU-samtal. 16.20 Jan 
och djuret från urtiden. 16.35 
Gudstjänst. 17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 
18.00 VM-studio. 18.15 Alpint VM. 
Herrar, superkombination, andra 
åket. Från  Schladming. 19.00 VM-
studio. 19.30 Vem vet mest? 20.00 
Vetenskapens värld. Svenskt veten-
skapsmagasin från 2013. Getter 
som mjölkar spindeltråd. Nytt liv 
som skapas på laboratorium. Den 
syntetiska biologin tar oss till plat-
ser vi aldrig varit tidigare. 21.00 
Aktuellt. 21.40 Kulturnyheter. 
21.45 Regionala nyheter. 21.55 
Nyhetssammanfattning. 22.00 
Sportnytt. 22.30 Kommunistjäga-
ren Joseph McCarthy. 0.00 Kultur-
nyheterna. 0.15 Agenda. 1.00–1.45 
En idiot på resa. 

6.00 Oprah Winfrey show. 6.55 
Nanny. 7.25 Alla älskar Raymond. 
7.55 Jims värld. 8.20 Lyxfällan. 
9.20 Våra bästa år. 10.10 Top mo-
del. 11.05 The real housewives of 
Miami. 12.05 Masterchef USA. 
13.00 Lyxfällan. 14.00 Extreme ma-
keover. 15.00 Top model. 16.00 
The real housewives of Miami. 
17.00 How I met your mother. 
17.30 How I met your mother. Ko-
mediserie från 2007. 18.00 Master-
chef USA. Realityserie från 2012. 
18.55 Keno. 19.00 Date med mig. 
Svensk realityserie från 2013. 19.30 
Date med mig. 20.00 Nashville. 
Dramaserie från 2012. 21.00 Top 
model Sverige. Svensk realityserie 
från 2013. 22.00 Project runway. 
Realityserie från 2012. 23.00 The 
mentalist. 23.55 Navy CIS. 0.55 
How I met your mother. 1.25 How 
I met your mother. 1.55 Jims värld. 
2.25 Bones. 3.10 Hell’s kitchen. 
4.00 The mentalist. 4.45 Alla äls-
kar Raymond. 5.10 It only hurts 
when I laugh. 5.35–6.00 Nanny. 

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Efter 
tio. 11.35 Hem till gården. 12.10 
Hem till gården. 12.45 Holby city. 
14.00 En unge i minuten. 15.00 
Plastikkirurgerna. 15.55 Halv åt-
ta hos mig. 16.25 Farmen. Svensk 
realityserie från 2013. 17.00 Äntli-
gen hemma. Svenskt inredning-
sprogram från 2011. 18.00 112 
– på liv och död. Svensk doku-
mentärserie från 2012. 19.00 Ny-
heterna. 19.15 Lokala nyheter. 
19.20 Väder. 19.30 Farmen. 
Svensk realityserie från 2013. 
20.00 Familjen annorlunda. 
Svensk dokumentärserie från 
2013. 21.00 Dicte. Dansk kriminal-
serie från 2013. 22.00 Nyheterna. 
22.05 Nyheterna med ekonomi. 
22.30 Lokala nyheter. 22.35 
Sport. 22.45 Väder. 23.00 Jenny 
Strömstedt. 0.00 Familjen annor-
lunda. 1.00 Allt faller. 1.30 Allt 
faller. 2.00 Law & order. 3.00 Lie 
to me. 4.10 Hem till gården. 
4.45–5.15 Hem till gården. 

6.05 The buried life. 6.30–9.00 
Vakna med NRJ/ Mix Megapols 
morrongäng. 9.30 Grey’s anatomy. 
10.25 Desperate housewives. 
11.20 Sjunde himlen. 12.15 Real 
housewives of New Jersey. 13.15 
Ellen DeGeneres show. 14.10 Fa-
miljen Kardashian. 15.10 One Tree 
Hill. 16.05 Unga mödrar. 16.35 
America’s funniest home videos. 
Underhållningsserie från 2008. 
17.05 Grey’s anatomy. Dramaserie 
från 2012. 18.00 The middle. Ko-
mediserie från 2009. 18.30 Vänner. 
Komediserie från 1995. 19.00 2 1/2 
män. Komediserie från 2006. 19.30 
The Big bang theory. Komediserie 
från 2008. 20.00 Ullared. Svensk 
realityserie från 2013. 21.00 CSI NY. 
Kriminalserie från 2012. 21.55 CSI 
NY. 23.00 The Big bang theory. 
23.25 2 1/2 män. 23.55 CSI. 0.55 
Ullared. 1.55 CSI. 2.50 CSI NY. 3.35 
Förhäxad. 4.20 Privileged. 5.05 
Ellen DeGeneres show. 5.45–6.05 
Is she really going out with him? 

6.05 Just shoot me. 6.30 Stargate 
Atlantis. 7.25 Chuck. 8.20 Jims 
värld. 8.45 Jims värld. 9.15 Våra 
värsta år. 9.45–10.15 Våra värsta år. 
10.45 Simpsons. 11.15 Simpsons. 
11.45 Stargate SG-1. 12.40 Small-
ville. 13.35 Seinfeld. 14.35 Simp-
sons. 15.35 Family guy. 16.30 
Scrubs. 17.00 Scrubs. 17.30 My na-
me is Earl. 18.00 2 1/2 män. 18.30 
How I met your mother. Komedise-
rie från 2007. 19.00 Family guy. An-
imerad komediserie från 2008. 
19.30 Family guy. 20.00 Simpsons. 
Animerad komediserie från 1991-92. 
20.30 Simpsons. 21.00 2 1/2 män. 
Komediserie från 2012. 21.30 Anger 
management. Komediserie från 
2012. 22.00 Anger management. 
22.30 Whitney. 23.00 Scrubs. 23.30 
Scrubs. 0.00 How I met your mot-
her. 0.30 My name is Earl. 1.00 
Seinfeld. 1.30 Seinfeld. 2.00 Spin 
city. 2.25 Jims värld. 2.50 Skål. 3.15 
2 1/2 män. 3.40 2 1/2 män. 4.05 
Simpsons. 4.30 Simpsons. 4.55–
5.44 Stargate Atlantis. 

6.15 Masterchef – the professio-
nals. 7.15 Drömhem vid havet. 
8.15 Våra bästa år. 9.00 En plats på 
landet. 10.00–11.05 Heston’s fishy 
feast. 11.35 En plats i solen – bor-
ta eller hemma bäst? 12.35 Dröm-
hem vid havet. 13.35 Masterchef 
– the professionals. 14.40 Skär-
gårdsdröm. 15.40 Property ladder. 
16.45 Antiques roadtrip. Brittisk 
livsstilsserie från 2009. 17.20 Anti-
ques roadtrip. 18.00 En plats i so-
len – borta eller hemma bäst? Brit-
tisk realityserie från 2008. 19.00 En 
plats på landet. Brittisk realityserie 
från 2011. 20.00 Bones. Kriminalse-
rie från 2011. 21.00 Restoration 
home. Brittisk realityserie från 
2011. 22.15 Million dollar decora-
tors. Realityserie från 2011. 23.15 
Alla älskar Raymond. 23.45 
Brottskod: Försvunnen. 0.45 Bo-
nes. 1.45 Property ladder. 2.45 För-
svarsadvokaterna. 3.40 Brottskod: 
Försvunnen. 4.30–5.00 Alla älskar 
Raymond. 5.20–6.15 Rachael Ray.

SVT 1 SVT 2 TV 3 TV 4 Kanal 5 TV 6 TV 8

Dokumentärserie

Gabriels pappa 
överlevde dådet
I den tredje delen av 
SVT:s dokumentärserie 
”Nittiotalisterna” får vi 
följa Gabriel, vars pappa 
överlevde ett möte med 
John Ausonius, den så 
kallade Lasermannen,  
i början av nittiotalet.

Det har nu gått 21 år 
s edan Isa mötte John 
A usonius, som senare 
dömdes till livstids fäng-
else för ett mord och nio 
mordförsök på personer 
med mörkt hår eller 
mörk hudfärg. 

Fortfarand e bär Isa på 
spår av dådet.
NITTIOTALISTERNA. 
21.45, SVT 1.

Hälsomagasin

Experter svarar på 
frågor om ryggont
Tusentals svenskar lever 
med mer eller mindre 
kronisk ryggsmärta. Var-
för är det så vanligt att 
ha ont i ryggen? Och vad 
kan man göra åt sin 
ryggsmärta? 

I kvällens direktsända 
”Fråga doktorn” finns 
e xperterna Eva Rasmus-
sen Barr och Tycho Tull-
berg på plats i studion 
för att svara på tittarnas 
frågor. Suzanne Axell 
l eder programmet och 
vid sin sida har hon som 
vanligt husläkaren 
G unilla Hasselgren. 
FRÅGA DOKTORN.  
18.15, SVT 1.

Samtalsserie

Heta diskussioner 
hos Strömstedt
Nya starka personlig-
heter diskuterar aktuella 
ämnen när andra 
säsonge n av pratshowen 
”Jenny Strömstedt” bör-
jar i kväll. 

I den nya säsongen 
kommer en varierad 
uppsättning personlig-
heter till tals. Kvällens 
program gästas av bland 
andra skådespelaren Ri-
kard Wolff, författaren 
Anna Wahlgren och Lin-
da Västrik, som levt 
långa perioder hos pyg-
méfolk i Kamerun och 
Kongo. 
JENNY STRÖMSTEDT. 
23.00, TV 4.

Dramaserie 

Olof lär känna  
en präst
Flytten till Alingsås har 
inneburit en rad nya 
b ekantskaper för 
familje n Molander. 

I det tredje avsnittet 
av den nyproducerade 
d ramaserien ”Molan-
ders” börjar Fann y, som 
spelas av L ivia Mill-
hagen, spela tennis med 
Farsha d, en kollega på 
vårdcentralen. 

Olof, som spelas av 
Eri c Ericson, lär å sin 
s ida känna prästen 
M arit (J ulia D ufvenius) 
som sjunge r i kyrko-
kören. 
MOLANDERS.
21.00, SVT 1.

Nöjesprogram

Boris inviger  
nytt fototält
I shoppingmeckat ”Ulla-
red” handlas det som 
aldrig förr, vilket varu-
huschefen Boris nöjt kan 
konstatera. 

I dagens avsnitt inviger 
han ett nytt fototält på 
området. För systrarna 
Gunnel och Maritta från 
Hofors får inköpsresan 
däremot ett snöpligt slut. 
Bilen går sönder när de 
ska börja köra norrut 
igen, men inget ont som 
inte har något gott med 
sig – nu blev det ju tid 
för ytterligare en tur  
i v aruhuset.  
ULLARED. 
20.00, KANAL 5.

Vetenskapsmagasin

Jäst förvandlas  
till diesel
Forskare vid Chalmers 
tekniska högskola  
i G öteborg har lyckats 
skapa en speciell jäst 
som producerar bio-
diesel. Nu ska tekniken 
trimmas för att kunna 
klara storskalig produk-
tion av drivmedel till 
b ilar. 

”Vetenskapens värld” 
handlar i kväll om den 
syntetiska biologin.  
I dag kan biohackare 
g öra experiment så 
a vancerade att det tidi-
gare krävdes Nobelpris-
tagare för att klara dem. 
VETENSKAPENS VÄRLD.
20.00, SVT 2.

Gabriels pappa överlevde skotten 
från John Ausonius. FOTO: BABAK NAJAFI

Jenny Strömstedt skulle gärna 
intervjua prins Daniel. FOTO: TV 4

Susanne Axell och Gunilla Hassel-
gren leder ”Fråga doktorn”. FOTO: SVT

Julia Dufvenius spelar prästen 
Marit. FOTO: BO HÅKANSSON/BILDUPPDRAGET

Varuhuschefen Boris expanderar 
shoppingmeckat Ullared. FOTO:KANAL 5

Victoria Dyring är programledare 
för ”Vetenskapens värld”. FOTO: SVT
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Välkommen till  T-jarlen.                                                            
1970-2013 

Till Er tjänst i 43 år.

                                                          
43

år 
februari
1970-2013

43
år 

februari
1970-2013

Smultron-
hjärtan
300g

JUBEL
PRIS

ÖPPET: månd-fred 7-21 • lörd 10-19 • sönd 11-19

T BANAN STUREPLAN3990
/ask3939 /ask/knippe

10-pack
Tulpaner

Priserna gäller fr o m FREDAG 8/2 t o m söndag 17/2 2013 eller så långt lagret räcker, med reservation för slutförsäljning.

500g löjrom
Bottenviken, fryst
jfr pris 798,00/kg 39900

/brk399399399JUBEL
PRIS

Skivad lax
Kallrökt/gravad (59,90)
jfr pris 149,50/kg

JUBEL
PRIS 2990

/pkt

200g

Färsk fl äskfi lé
Tyskland (179,00)

JUBEL
PRIS 4990

/kg

Nescafé lyx
Max 2 
erbjudande/
kund

200g

JUBEL
PRIS 89908989909090

2 påsar

Alla hjärtans 
dag  tisdag 
14 februari

19909090
/ask

Lyxchoklad
Belgisk, Black/Red Passion
(499,00)

1 kg

JUBEL
PRIS9900000000

/ask

Stiltonkrus
Tuxford/Tebutt, England, 100g
(69,90) jfr pris 199,00/kg

JUBEL
PRIS1990909090

/st

Entrecote
I bit (289,00)

JUBEL
PRIS

L
S129000000

/kg

Laxportions-
bitar Vildfångad, fryst, 
skinn & benfri (79,90)
jfr pris 49,83/kg

JUBEL
PRIS 29909090

/st

Herrgårdsost
Sverige, mellanlagrad, 28%
(109,00)

JUBEL
PRIS 49909090

/kg

Västerbotten-
paj Färsk, Quality Meals 
(99,00) jfr pris 99,87/kg

JUBEL
PRIS79909090

/st

800g

Ankbröst
Frankrike, fryst, benfritt (249,00)

9090 JUBEL
PRIS

L
S149000000

/kg

Apelsiner
Spanien

JUBEL
PRIS790909090

/kg

Rågform
Fazer, 400g (26,90) 
jfr pris 37,25/kg

JUBEL
PRIS149014149090

/st

15-pack ägg
Stjärnägg (29,90) jfr pris 99 öre/st

JUBEL
PRIS14901414909090

/pkt

Skagenröra
Sverige, Clock (41,90)
jfr pris 74,75/kg

909090909090 JUBEL
PRIS 29909090

/st

400g

Fetaost panerad
Delia, 150g (29,90)
 jfr pris 79,33/kg

JUBEL
PRIS11909090

/st

Hallon
Frysta, Chile (99,00)Frysta, Chile (99,00)Frysta, Chile (99,00)Frysta, Chile (99,00)

1 kg

JUBEL
PRIS 2990909090

/st

jfr pris 49,83/kgjfr pris 49,83/kg

600g

Naturgodis
Exotic Snacks, lösvikt

JUBEL
PRIS 9900000000

/kg




