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TISDAG 21 JUNI
”Vi har blivit ett gäng fega 

lat-rövar, beroende av 
Wikipedia som hjärna och 

media som rättesnöre.”

Fullt när hon skulle föda
■ Bebisen var på väg men på Kvinnokliniken i Lund var det fullt. Karin och Kristofer Thelin fick kasta sig  
i bilen och köra till Malmö i stället. För få barnmorskor och allt fler födslar gör att det är kris på flera skånska 
kvinnokliniker. 

DE FLYDDE VÅLDET 
PÅ BALKAN
■ För 20 år sedan startade  
det blodiga inbördeskriget på  
Balkan. City har pratat med tre  
skåningar som flydde våldet.  

VÄRLDEN 
SPECIAL

MARIA VILL  
VÄRVA TJEJER
■ Maria Andersson på IM vill 
se 50 tjejer som skaffat nya 
fritidsaktiviteter när hon 
är klar med sitt projekt.   

BOIS TOG FÖRSTA  
HEMMASEGERN
■ Landskrona Bois spräckte den långa 
sviten av matcher utan seger på  
hemmaplan när topplaget Åtvidaberg 
besegrades med 3–2 (2–1) i går.

M vill 
a 



LANDSKRONA 

Efter en shoppingtur i Hel-
singborg greps det unga paret 
i Landskrona. De hade spen-
derat söndagen med att hand-
la i en butik och på en bensin-
mack med kreditkort som väck-
te misstankar. 

Vid kontroll visade sig kvin-
nan ha tre falska kreditkort 
med sig. Den 18-åriga kvinna 
och den 23-årige mannen greps 
och anhölls senare av åklagare. 

Misstanken gäller i ett första 
skede förberedelse till bedräge-
ri.

 
-

 
 

-

NYHETER I KORTHET
TIPSA
CITY

Ulf Borgström, den så kallade Gry-
ningspyromanen, döms i Hovrät-
ten till åtta års fängelse för grov 
mordbrand.

Enligt rättens ordförande, Lars 
Sjöström, är det ingen tvekan om 
att Ulf Borgström är skyldig och 
beskriver bevisningen som ”ro-
bust”.

Bland annat ska Ulf Borgström 
ha haft strumporna utanpå skorna 
när han påträffades – vilket är ett 
vanligt sätt att undvika att lämna 
spår efter sig. 

 

Fullbelagt 
på många 
skånska BB

FAKTA: 
■

■

■

■

För få barnmorskor och 
allt fler födslar gör att det 
är kris på en del BB-avdel-
ningar i Skåne. 

– Vi ligger på gränsen till 
vad vi klarar av, säger Dag 
Wide-Swensson på kvinno- 
kliniken i Lund.

Babyboomen har gjort att 
många som ska föda måste 
skickas till andra sjukhus. 

I Helsingborg märker 
man också av bristen på 

barnmorskor – framför 
allt på sommaren då det är 
svårt att få vikarier. Men 
här har man hittat en lös-
ning på problemet. 

– Alla tar inte ut hela 
sin semester på somma-
ren utan lite senare i höst 
och får då lite bättre ersätt-
ning istället, säger Mikael 
Schröder, områdeschef för 
BB, neonatal- och förloss-
ningsavdelningen i Hel-
singborg. 

På BB i Helsingborg går 

man in med samma perso-
nalbesättning under som-
maren som det finns året 
runt. Och det behövs. 

– I juli månad har vi haft 
all-time-high födslar fle-
ra gånger om. Det kan all-
tid bli toppar och det hän-
der att vi får hänvisa vida-
re men det händer mer ofta 
att vi får hit patienter från 
resten av Skåne. 

I februari lades familje-bb 
ner i Helsingborg och efter-
vården blev av med 14 säng-
platser. Nu tar man hjälp av 
gynekologiavdelningen för 
att alla ska få plats. Men 
papporna får inte alltid 
sova över.  

– Det är alltid i mån av 
plats och det är papporna 
till de födslar som gått bra 
som får stryka på foten. 

Det är personalbrist på flera 
BB i Skåne. I Helsingborg har man 
löst problemet genom att flytta på 
personalens semesterveckor. 
”Det händer mer ofta att vi får pa-
tienter utifrån än att vi hänvisar 
vidare”, säger Mikael Schröder på 
Helsingborgs BB. 



Länge leve
Väla

Idag öppnar vi!

*Erbjudandet gäller endast på Apotek Hjärtat Väla Helsingborg t o m 26/6 2011.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Apotek Hjärtat Väla Helsingborg
Öppettider: Vardagar 10-20 Lördag-Söndag 10-18

Kontakta oss: 0771-405 405, apotekhjartat.se

Hos oss på Apotek Hjärtat
Väla Helsingborg hittar du
alla slags receptbelagda
och receptfria läkemedel.

Självklart fungerar e-recept,
högkostnadsskydd och att köpa 

läkemedel på avbetalning. 

Du kan också välja bland ett
brett sortiment hälsoprodukter

med allt från bra nagelsaxar
till exklusiv hudvård.

Varmt välkommen!

Halva priset!*

34:50
Flux Fluorskölj Coolmint

500 ml

Ord pris 69:-
Max 2 st per person

SFI
SKÅNSKA FÖR

INFLYTTADE

GRATTIS!
DEN 21
JUNI

”Ha en skitfin som-
mar!”180

På natten den 31 maj kände Karin The-
lin att det var dags. Värkarna hade satt  
i gång. Hon och maken ringde till  
kvinnokliniken i Lund, där de varit helt 
inställda på att föda barnet.

–  Men det var ingen som svarade de 
första två gångerna vi ringde. Och då lät 
vi det ändå gå fram säkert 20 signaler. 
Först vid tredje försöket var det någon 
som lyfte på luren – och som berättade 
att det var fullt, säger Karin Thelin.

Trots att förlossningsarbetet redan var 
långt gånget fick de kasta sig i bilen och 
köra till Malmö. När paret till slut nåd-
de BB kände Karin hur bebisens huvud 
var på väg ut.

– En barnmorska rusade ut och hjälp-
te mig in till första bästa rum på sjuk-
huset. Hon slet av mig kläderna och tre 
minuter senare var Lovisa född. 

Hon säger att hon har full förståel-
se för att det är hårt tryck på BB-av-
delningarna och att patienterna ibland 
måste hänvisas till andra sjukhus. Men 
är ändå kritisk till hur informationen 
fungerade under förlossningsnatten.

– Vi fick inte ens ett nummer till BB  
i Malmö. Vi hade aldrig varit där förr 
och irrade omkring i Malmö ett bra tag 
och fick till och med stanna och fråga 
om vägen innan vi hittade rätt. Det var 
väldigt stressande.

Även om allt gick bra i Malmö 
hade hon ändå föredragit att förlösas  
i Lund.

– Blir jag gravid igen får vi väl campa 
utanför sjukhuset den sista tiden. För 
jag tror inte att jag skulle hinna en bil-
färd till Malmö igen.

Nekad plats 
när hon höll 
på att föda

STRESSIG BILFÄRD  
”Blir jag gravid igen får 
vi väl campa utanför 
sjukhuset den sista tiden.”

■



TUNG PUNKT PÅ LISTAN

MIDSOMMARFEST i BORSTAHUSEN
Midsommarafton och midsommardag är det dans 
för barnen kring midsommarstången kl 16.00 och 

för de lite äldre är det midsommardans
efter orkester på kvällen midsommar afton.

D
i dagarna tre. Fullständigt program

www.borstahusens-bk.com
Välkomna!

BORSTAHUSENS BOLLKLUBB

www.extremecarmakeover.com. Tel 042-16 16 02

En ren
och fi n bil!

1.500:- 
ord. pris 3.500:-

Helrekond+Lackskydd*
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GENUINT MIDSOMMARFIRANDE 
MED DANS RUNT STÅNGEN, MUSIK
OCH RINGLEKAR. PACKA PICKNICK-
KORGEN OCH NJUT AV 
SOMMARENS LÄNGSTA DAG
EXTRAINSATTA BUSSAR NR 1 FRÅN KNUTPUNKTEN

MIDSOMMAR 
PÅ FREDRIKSDAL 

24–25 JUNI

■ ■■■■JA ■■■NEJ

Varför är alla skiträdda för att 
ta ansvar och tänka själva i da-
gens samhälle? Känns som att 
vi blir allt mer angelägna om att 
folk skall tala om för oss hur vi 
skall leva. Undersökningen som 
nyligen gjordes, där ungdomar 

förespråkar en ”stark enväldig ledare” framför 
demokrati är för mig tydliga tecken på att slip-
pa engagera sig och ta ansvar. I dagens samhäl-
le förlitar vi oss oftast på att någon annan skall 
tänka åt oss. Datorer, media, myndigheter och så 
vidare. Det är skitsvårt att jobba på socialtjäns-
ten, folk har blivit bekväma med att förlita sig 
till andras åsikter. Att få folk till egen tanke och 
reflektion är ett hårt jobb. De vill ha serverade 
lösningar och gå vidare. Lösningar blir dock ald-
rig hållbara om de inte ursprungligen kommer 
från personen själv. Personen i fråga blir istället 
beroende av andras direktiv och tappar därmed 
sin egen handlingskraft, självförtroende och 
självkänsla.

 mörkrädd av utvecklingen från att på 
sextiotalet stå på barrikaderna och demonstre-
ra mot orättvisa till att i dag sitta vid datorn, 
torrunka och tycka det är okej att Sverige styrs 
av en diktator. Vad hände liksom? Föräldrar 
vill inte ta ansvar för sina barn, chefer vill inte 
ta ansvar för sina handlingar, media vill inte ta 
ansvar för sin påverkan. Alltid skall det skyllas 
på någon annan. Vi har blivit ett gäng fega lat-
rövar, beroende av Wikipedia som hjärna och 
media som rättesnöre. Att ta ansvar och tänka 
själv i dag är lika sällsynt som utländska stu-
denters ansökningar till svenska universitet  
efter införandet av terminsavgifter.

En dag på Öresundståget då det var fullpack-
at med folk så att vi stod som får i gångarna tril-
lade en resväska ner i huvudet på en dam. De två 
närmaste personerna blev 
livrädda, i stället för att 
fråga hur det var med 
damen så sade den ene: 
Finns här en doktor?! 
Den andre skickade vi-
dare att någon skulle 
trycka på nödsignalen, 
för att påkalla tågper-
sonal. Något med 
att ta ansvar 
paralyserar 
människor 
och gör dem 
skräck-
slagna. Vi 
kanske 
skall byta 
till dikta-
tur? Det är 
inte helt omöjligt 
att Khaddafi letar 
nytt jobb, han ver-
kar ha det svettigt 
nere i Libyen.

KRÖNIKAN

JIM

SANDERSSON
JIMPA@SOCIALWORKER.NET

Socionom och wannabe författare.
Karaktärsdrag: nyfiken och sarkastisk.

ALLA TEXTER PÅKRÖNIKE-BLOGGENCITYSKANE.SE/CITYKRONIKAN

VaruMäklarna.se

Ring så hämtar vi, 
eller beställ vårt populära 
säkerhetspaket så skickar 
du enkelt till oss  
– portofritt och försäkrat. 

SILVER
GULD & MYNT    
Sälj när du vill, vi finns alltid nära!

042-219 222
Alltid aktuella dagspriser, ex 16 juni:

SILVER 4513:- /kg
ENKRONOR 13-28:- före -68
GULD 18K 187:- /gram

 
Våra kunder betalar bara 475:-/tim exkl moms

Vad betalar du?

Ring Rickard på 042-400 30 00 eller 

www.ithantverkarna.se

IT-hjälp till hantverkarpris.

ALLA FÖRETAG
SKA HA RÅD MED
EN IT-SPECIALIST!

Ledamöterna såg riktigt 
trötta ut när det började 
gå mot kväll. De allra flesta 
hade deltagit på mötet se-
dan klockan 9 på förmid-
dagen. Men redan vid start 
hade fullmäktiges ordfö-

rande Lennart Söderberg 
gjort klart att mötet skulle 
hålla på så länge det behöv-
des.

Oppositionspartierna ville 
i sina budgetar satsa mer 
pengar än treklövern, som 
vill fortsätta med effek-
tiviseringarna, alltså be-
sparingarna  i nämnderna. 
Någon miljon här, några 
hundra tusen där mer än 
treklövern ville de tre i op-
position dela ut.

S vill exempelvis ha en 
helt avgiftsfri skola, ”in-
ternkonsulter” inom sko-

lan, mer till föreningar, 
jobbgaranti för unga och 
fler trygghetsplatser till 
äldre.

V vill ha fler anställ-
da inom vård och omsorg 
och en handlingsplan mot 
barnfattigdom

SD vill som exempel ha 
en låglönesatsning på kom-
munalt anställda och mer 
pengar till maten för äldre.

Det fanns också punkter 
där exempelvis SD och S 
hade ungefär samma stånd-
punkt, som större satsning 
på äldre. Alla tre ville dess-

utom banta på festligheter-
na jubileumsåret 2013, då 
Landskrona firar 600 år.

Vänsterpartiets Cecilia 
Mattsson anklagade i de-
batten treklövern för att 
sälja ut kommunens egen-
dom och att nedrusta sko-
lan. När hon fick motfrå-
gor hade hon svårt att kon-
kretisera. Snarare snärjde 
hon in sig i det egna reso-
nemanget.

– Man pratar som man 
har förstånd till, sa Lisa 
Flinth (FP), ordförande  
i utbildningsnämnden, och 
vände sig mot Mattsson.

Trött fullmäktige 
klubbade budget 



Nordens största guldköpare kommer till Landskrona! 
Kom och sälj dina guldföremål till ett riktigt bra pris!

www.guldtillpengar.se/sverigerunt

Folkets Hus, Duvan
Säbygatan 16, Landskrona

Om det är guld så betalar vi för det!

GuldTillPengar.se
känd fr.

 TV4!

Vi köper ALLT guld (smycken, tackor, tandguld etc.).
Guldpriset har mer än femfaldigats de senaste 10 åren.

Priset är nu rekordhögt så passa på att sälja!

Pengar in på kontot eller kontant i handen.
Stora summor in på kontot - Ta med er ert kontonummer

Bli en hjälte!

PG 90 15 04 -1bris.se

Vi på BRIS har öppet 365 dagar om året så att alla barn och unga kan få 
prata med en vuxen som lyssnar. En del hör av sig till oss för att de vill 
prata om något och vara anonyma, andra har inga kompisar att leka med 
och några kommer från en dysfunktionell familj och behöver hjälp utifrån. 
Hos oss jobbar 600 hjältar frivilligt med att svara i telefon, mejl och chatt. 
När du skänker 50 kr blir du också en av våra fina vardagshjältar!

Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr till BRIS verksamhet.

För mer information se www.ryanair.com. 

BILLIGT FLYG TILL
SPANIEN FRÅN MALMÖ

ALICANTE

MALAGA



FRITIDSAKTIVITETER

Årets designer

Varje år delar vi ut Guldkärnan i fyra kategorier. Vi vill ha din 
hjälp att nominera framgångsrika personer eller företag med 
anknytning till regionen som speciellt utmärkt sig inom sitt 
område. Vinnarna koras på vår GuldkärnanGala 13 oktober 
under Näringslivsdagarna.

Nominera!
Vinnare av Guldkärnan 2010: Spirith of Hven, Eric Saade, 
Märta Måås-Fjetterström AB och Fredriksdalsteatern.

Årets evenemang

– Det är otroligt lärorikt, man väx-
er som människa. Man lär känna 
sin stad, träffar nya människor och 
skapar nätverk man kan använda 
när söka jobb.

– Många saker. Dels ren okunskap 
om vilket utbud som finns, man 
kanske tror att det bara är fotboll 
och basket. Det kan vara ekono-
miska hinder – det är dyrt att be-
tala medlemsavgifter. Eller att man 
inte vågar ta steget själv. Då behövs 
det att man i grupp gör saker och 
ting. 

När vi tänker på föreningslivet 
tänker vi inte bara idrott, utan även 
andra aktiviteter som kultur, dans 
och teater. Det är viktigt att det inte 
bara är idrottsfokus.

– Allt möjligt.Det man hör med tje-
jer är att de är väldigt intresserade 
av dans. Många är intresserade av 
matlagning, bakning. Och det har 
visat sig att många är fotointresse-
rade.  

– Det är samma verksamhet till 
viss del, men Move It hade väldigt  
mycket fokus på nyanlända. Här 
vänder vi oss lite bredare. Där var 
det både killar och tjejer, här är det 
primärt tjejer. Vi ska också göra 
workshops med VÄL, Vi är Lands-
krona, som håller på med digital 
storytelling. Och så går man ut och 
test ar aktiviteter och sen kommer 
tillbaka och gör nya workshops och 
berättar vad man upplevt av fören-
ingslivet.

– Vi har sagt att vi ska ha minst 
hundra deltagare per termin, och 
att minst 25 procent av de som pro-
var något ska påbörja en fritidsak-
tivitet.

– Jag har varit aktiv inom ridning, 
judo och sitter i styrelsen i fotbolls-
klubben IK Wormo. Och har spelat 
volleyboll. 

Hon ska få 
fler tjejer 
att gå med  
i föreningar

CITY MÖTER
MARIA  
ANDERSSON

 INTERVJU

■



HEMSIDA DEMONSTRATION MOT DJUR PÅ CIRKUS

Årets personlighet
Årets marknadsförare

GULDPARTNERS

Nominera på

www.guldkarnan.se

HUVUDPARTNERS   Helsingborgs Dagblad, Helsingborg Business Region, 

Kullaflyg, Swedbank och Öresundskraft.Årets personlighet
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I februari i fjol hittade Landskrona 
stads kommunikationschef Charlot-
te Vahtera av en slump sidan www.
landskronastad.se. 

Det visade sig att det var Lars 
Röstin, företagare i Ryde bäck, som 
tecknat sig för domänadressen redan 
2008. 

Röstin hade planer att utöka sitt 
ena företag, Landskrona etablering 
och städservice. ”Stad” skulle stå för 
”städ”.

Landskrona stad ville ändå gärna 
veta hur mycket det skulle kosta att få 
köpa domänen.

– Jag minns inte exakt hur  
mycket pengar det var frågan om, 
men har för mig att det rörde sig om 
15 000–20 000 kronor. Det var han 
som föreslog summan, säger Charlot-
te Vahtera.

I mejl mellan Vahtera och Röstin 
framhåller han vid något tillfälle att 
domänen var till salu. Men egentligen 
har han aldrig varit direkt intresserad 
av att sälja, menar Lars Röstin: 

– Jag tecknade dessutom domän-
en långt innan det hette Landskrona 
stad, det var fortfarande Landskrona 
kommun. Jag har inget ont uppsåt alls 
med detta, säger Röstin.

Landskrona stad har under åren 
tecknat sig för närmare 50 olika 
domän adresser med namn som an-
nars lätt skulle kunna förväxlas med 
en officiell sida för Landskrona stad. 

Nu kämpar de för rätten till även 
detta domännamn hos Stiftelsen för 
internetinfrastruktur. I sin ansökan 
poängterar man bland annat att stad-
en ju trots allt hetat Landskrona stad 
ända sedan 1413.

Landskrona 
tar strid för 
domännamn

Cirkus Madigan har inte bara 
akrobater och lindansare i sitt 
stall, utan även åtta sjuåriga 
Shetlandsponnyer från Hol-
land. 

Det har rört upp känslor hos 
en del helsingborgare. 

Camilla Bergvall, som är med 
i Djurens rätt, var en av dem 
som samlades på Viskängen vid 
18-tiden i går för att demonstre-
ra mot djurcirkusar. Hon tycker 
att det är dags att sluta använ-
da djur inom cirkusvärlden och 
att det kan likställas med djur-
plågeri. 

– Vi protesterar mot det. Man 
ska inte köra omkring med djur 

för att använda dem som under-
hållning. Det tycker vi är fel. 

Initiativet till demonstrationen 
var taget av henne som privat-
person. 

– Det finns inte i dju-
rens intresse att bli kör-
da omkring i landet. De har 
andra intressen än att bo  
i lastbilar och uppträda  
inför människor. Djur har  

behov som man kan till- 
godose och man ska låta  
de vara djur och inte clowner. 

Väl på plats fick demonstran-
terna, som räknades till en 
handfull, diskutera med förbi-
passerande som hade invänd-
ningar. 

Andra tyckte att de skulle stå 
på sig och menade att tjurfäkt-
ning också var förbjudet. 

– Kom hit och ta foton på 
hur våra hästar lever. De 
har det jättestort, är på 
gräsmattan och mår hur 
bra som helst. 

– Folk får gärna demon-
strera och om någon blir 
övertygad om att inte gå på 
cirkus så är det helt okej för 
hennes del.

– Men vi som jobbar med 
traditionell cirkus tyck-
er att man ska ha djur. Det 
är det första som publiken 
frågar efter. Man måste ha 
djur på cirkus annars skulle 
vi inte överleva. 

”Man ska låta de vara  
djur och inte clowner”

Cirkus  
Madigan:  
Våra hästar 
mår bra

■



Ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. 
Ditt bidrag betyder mycket för drabbade och deras familjer.

Forskning för liv och 
livskvalitet



HÄLSA

SOFFPOTATIS ELLER TRÄNINGSFREAK? – DET HÄNDER I KROPPEN NÄR DU RÖR PÅ DIG

HÄLSA I KORTHET
■

FRISKT VÅGAT
”Man måste 
våga  misslyckas, 
det är enda 
 sättet att i slut-
ändan verkligen 
lyckas med det 
man vill.”

GANSKA 
ENKELT ÄNDÅ
”Men för att  
få någon 
 hälsoeffekt 
måste akti-
vitetsnivån 
vara högre än 
din vanliga 
 vardagslunk, 
pågå i minst tio 
minuter och 
göra så att du 
blir andfådd.”

■ Så länge 
ska vi helst motionera för att må bra 
och få en god hälsa, rekommenderar 
experterna. All aktivitet gör nytta 
för kroppen, därför tjänar alla på att 
röra sig mer oavsett ålder, vikt eller 
kön. Och sommaren är den perfekta 
tiden på året för att komma igång att 
träna – eller testa någon ny aktivitet 
om du är en van motionär. Ta en jog-
gingtur, spela badminton på landet 
eller simma längs strandkanten på 
semestern. 

Tillsammans med ljuset och frisk 
luft gör det underverk för både 
kropp och knopp. Men för att få nå-
gon hälsoeffekt måste aktivitetsni-
vån vara högre än din vanliga var-
dagslunk, pågå i minst tio minuter 
och göra så att du blir andfådd.

Maximera sommaren – motionera utomhus och låt ljuset ge dig en 
 extra energikick! Här får du tips på träning som funkar överallt: i stan, 
när du är i sommarstugan eller på semesterresan.  

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Har du svårt att somna? 
Lägg då in din mjuka och 
sköna nattmössa i frysen. 
Forskning från Universi-
ty of Pittsburgh school of 
medicine visar nämligen 
att hålla hjärnan sval kan 
hjälpa sömnen på traven. 
Detta eftersom den hjärn-
aktivitet som ofta uppstår 
när man ligger och vrider 
och vänder på sig gör hjär-
nan för varm.

Tolv personer med 
sömnsvårigheter ingick  
i försöksgruppen. De fick 
varsin specialmössa i vil-
ken kallt vatten cirkulera-
de. Efter ungefär 13 minu-
ter hade de somnat.

■ 



Genom att känna igenom dina bröst varje månad ökar du dina chanser att upptäcka bröstcancer tidigt. 
Vi har samlat en rad intressanta personer som kan turas om att ringa och påminna dig om det. En av dem 
är Peter Siepen. Anmäl dig på kollabrösten.nu, eller genom att sms:a Siepen till 72900 om du vill att första 
samtalet ska komma från honom. Samtalen kostar 30 kronor styck och pengarna går till cancerforskning. 
Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?



Annonsen gäller i Elgigantens varuhus t o m 26/6, så långt lagret räcker. 

GILLA OSS PÅ FACEBOOK!
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E210OPENSE
Elegant, funktionell gasolgrill i toppkvalitet. 
2 brännare i rostfritt stål och en bottenhylla av 
stål. Grillen har en inbyggd termometer i 
locket. Med denna grill har du många möjlig-
heter med den stora grillytan och det 
praktiska arbetsbordet runt grillgallret. 
(Ord. Gigantenpris 3790:-)

Integrerad termometer

Emaljerat gjutjärnsgaller

2790
Spara 1000

FC8919
Philips HomeHero i läcker röd design. 
Dammsugaren har 1800w effekt och är 
väldigt effektivt mot partikelutsläpp och 
därför passar allergiker och dammkänsliga 
personer. Dammsugaren har 10m räckvidd. 
(Ord. Gigantenpris 1799:-)  

Allergifi lter

Två handtag för enkel förfl yttning

42LK430N
LG 42” Full HD LCD-Tv i modern design. Bildbehandling 
som ger skarpa kanter, klara färger. Smart Energy Saving 
som ställer in ljuset i bilden efter rummets ljusförhållande. 
3st HDMi för inkoppling av digital media samt USB-
anslutning för visning av fi lm, bild samt 
uppspelning av musik. Inbyggd digitalbox 
godkänd av Boxer och Com Hem. 
Vikt med stativ 15,1kg. Effekt 
(På/Standby) 184/0,1W. 
(Ord. Gigantenpris 5990:-)

42” Full HD LCD-Tv

USB-anslutning

Ljussensor
3x

3990
Spara 2000

Pågår just nu!E

Ta raka vägen till vår ...

899
Halva priset



■ På lördag för  förklarade sig Kroatien och Slovenien 
självständiga från Jugoslavien.  
■ Det blev starten på .
■ City har pratat med  som flydde våldet.  

        CITYVÄRLDEN SPECIAL
ch Slovenien

VARJE 
TISDAG  
I CITY

FEDERATIONEN SOM BRÖT SAMMAN – KRIGET I KORTHET
■

■

■

■

■ 

■

Det blev allt svårare att 
vara bosnienmuslim i det 
serbiskkontrollerade Banja 
Luka i norra Bosnien. Mir-
zas pappa gömde sig för 
att inte tvingas strida, hans 
mamma vågade inte ropa 
sin sons muslimska namn 
högt och sent på kvällarna 
bankade beväpnade män 
på lägenhetsdörren. De, 
liksom polisen, sa att bosta-
den nu skulle tillhöra ser-
ber.

– Det är först efteråt,  

i tonåren, jag börjat kall-
svettas. Man bearbetar ju 
det som hänt efterhand och 
först i dag förstår jag hur 
nära det var, säger Mirza 
som 1994 flydde med famil-
jen, tio år gammal.

– Inte så mycket på min 
egen historia, den är inte 
så dramatisk jämfört med 
vad många fått genomlida. 
Jag tänker på kriget som 

helhet, på hur många som 
förlorat livet eller nära och 
kära. 

– Vill man fokusera på de-
taljerna är det viktigt, men 
främst bör man titta på kri-
get i sin helhet och på vem 
som bär det totala ansvaret. 
Bosnien ville aldrig ha krig, 
utan utnyttjade sin rätt att 
bryta sig ur Jugoslavien 
1992.

– I dag präglas Bosnien av 
inre motsättningar där kro-
ater, bosnienmuslimer och 
bosnienserber drar åt olika 
håll. Men jag är optimist, 
människor har inga andra 
möjligheter än att övervin-
na sina olikheter och det 
finns jättemånga exempel 
där muslimer, katoliker och 
ortodoxa kommer över-
rens, trots att politikerna 
eldar på olikheterna.

Jelenas Stanisics tydligaste 
minne från kriget är hennes 
sista skoldag och känslan av 
att behöva lämna sina klass-
kamrater. Året var 1991 och 
serberna närmade sig hem-
staden Karlovac, där fron-
ten i kriget senare skulle gå. 
Familjen med tre barn pack-
ade in sig i bilen och körde 
mot tryggheten i Sverige.

– Jag minns att min pap-
pa sa till oss: Om mina barn 
vill ha en frukt och jag inte 
kan ge dem det, då kan inte 
jag känna mig som en bra 
pappa.

– Jag tänker på att man  
i ett land där man har delat 
så mycket så länge kan göra 
så fruktansvärda saker mot 
varandra. Ett barn ska inte 
behöva ha ”skyddsrum”  

i sin vokabulär. I dag älskar 
jag Kroatien men respekt- 
erar alla andra, och jag har 
bosniska och serbiska vän-
ner som jag ser varje dag. 
Vi var barn när kriget bröt 
ut och har inget med det att 
göra.

– Om man anfaller ett land 
så absolut, men om man 
försvarar sig ska man inte 
åtalas. Men det är aldrig 
rätt att döda. 

– Jag hoppas att Kroatien 
växer upp, i dag åker man 
tillbaka i tiden när man 
åker dit. Och jag hoppas att 
gränserna mellan religion- 
erna suddas ut lite och att 
alla blir mer open minded.

”Det är först efteråt jag börjat kallsvettas”

Smoluca nära Tuzla var en 
bosnienserbisk ort i ett om-
råde dominerat av bosnien-
muslimer, som intog byn 
1992. Dragana Cvianovic, 
personlig assistent i Hel-
singborg och svensk bos-
nienserb, var då 29 år gam-
mal. 

Morden, övergreppen, 
rädslan – 20 år efter att hon 
och hennes två yngre syst-
rar flydde till Sverige via 
Serbien har hon fortfaran-
de svårt att prata om upp- 
levelserna i detalj. 

– I dag är byn tom, det 
finns inga hus, nästan ing-
enting. Det var en katastrof. 
 

– Jag tänker på att nästan 
alla lämnade vår by, och på 
hur rädda vi var för att bli 
dödade. Det går inte att fö-

reställa sig de känslorna om 
man inte varit med om kri-
get. Många mår dåligt fort-
farande. Det finns i minnet, 
i hjärnan. 

– Ja, men jag tycker att det 
nästan bara är serber som 
åtalas. Det är fel, för det var 
många andra som begick 
brott också.

– Jag tror att det kan bli 
ett nytt Jugoslavien, om än  
i annan form än förut, för 
innan kriget hade många 
det ganska bra. Men jag 
upplevde bara tre månader 
av kriget, de som var kvar 
under hela tiden har nog 
svårare att glömma det som 
hänt.

”I dag är byn tom, 
det finns inga hus”

”Barn ska inte behöva ha 
skyddsrum i sin vokabulär”

■

■

■



■

”Vi hamnade i alliansskugga.”

NYHETER I KORTHET

Vi vaggar barn till sömns. 
Och för många betyder en 
gungande tågresa en en-
kelbiljett till John Blund- 

landet. Men sambandet 
mellan vaggandet och so-
vandet har aldrig kartlagts 
vetenskapligt. Tills nu 

Schweiziska forskare 
har studerat fenomenet 
och publicerat resultatet  
i tidskriften Current Bio-
logy. Tolv manliga försöks-
personer studerades när de 
tog 45-minuter långa tupp- 
lurar i en specialkonstru-
erad säng som antingen  
vaggade eller stod stilla.

Forskarna kunde konsta-
tera att försökspersonerna 
somnade in snabbare när 
det gungade. 

Dessutom noterade de 
som vaggades nådde en 
djupare sömn där kroppen 
återhämtar sig bättre.

Nu hoppas forskarna att 
deras forskarrön kan an-
vändas för att hjälpa män-
niskor med sömnsvårig- 
heter.

Du sover bättre i hängmattan

Syriens pressade president 
Bashar al-Assad höll i går ett 
tv-tal där han skyllde oro-
ligheterna i landet på ”van-
daler”. Efter talet utbröt 
protester, rapporterar BBC.  
I går beslutade EU:s utrikes- 
ministrar att utöka sank- 
tionerna mot landet.

Över 400 badare kastade 
i söndags kläderna för att 
slå världsrekord i naken-
bad, enligt BBC. Platsen var 
stranden Gower i Wales. För 
att rekordet skulle räknas 
krävdes tio minuters badan-
de, vilket man lyckades med 
enligt arrangörerna.

gga.”

Hovrätten fastställde i går 
tingsrättens dom på åtta års 
fängelse för den 47-årige så 
kallade gryningspyroma-
nen. Han döms för mord-
brand för att ha tänt eld på 
en vind i Ystad i decem-
ber. Flera saker gör att 
47-åringen fälls, enligt hov-
rätten. Bland annat teknisk 
bevisning och att det bara 
är han som funnits på vin-
den i samband med att det 
började brinna. Åklagaren 
ville få gryningspyromanen 
dömd till tio års fängelse, 
men hovrätten gick alltså på 
tingsrättens linje, rapport- 
erar Sydsvenskan.

Enligt en rapport från Ung-
domsstyrelsen deltog 79 
procent av förstagångs-
väljarna i 2010 års val, en 
ökning från 2006. Fler unga 
18-25-åringar blev även 
valda till politiska uppdrag.



UTBILDNING

INVIGNING AV TENNISVECKORNA
FRI ENTRÉ TILL INVIGNINGEN OCH SEB KIDS’ DAY PÅ BÅSTAD TENNISSTADION   

SÖNDAGEN DEN 3 JULI KL 12.30 (GRINDARNA ÖPPNAR KL 12.00)  

MÅNS ZELMERLÖW
Årets allsångsvärd leder underhåll-
ningen på centercourten.

UPPVISNING
Tennisstjärnorna bjuder på sig 
själva i underhållande matcher.

SEB KIDS’ DAY
Barnen får spela tennis med sina idoler 
och får glass och en gratis t-shirt av 
SEB. Doris & Knäckebröderna 
underhåller.

WWW.SWEDISHOPEN.ORG

Sommartider är semestertider – för 
vuxna. Samtidigt är många av landets 
ungdomar på sina första sommarjobb. 
Men får du skäligt betalt och har du rätt 
avtal? Här är några saker att tänka på 
när du sommarjobbar. 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

En del oseriösa arbets-
givare vill spara pengar 
genom att du ska jobba 
gratis en tid, innan du 
får lön. Det är inte ac-
ceptabelt. Ska du jobba 
så ska du få en lön.

Om du har åldern inne 
ska du minst tjäna den 
lägstalön som gäller för 
yrket. Jobbar du över, 
eller OB, så ska du tjäna 
extra.

Om du känner att du 
inte blivit rättvist  
behandlat kan du  
vända dig till facket.  
Du kan ringa gratis  
och anonymt på 
 telefonnummer  
020-56 00 56, eller 
vända dig till företagets 
fackrepresentant.

■ 



SPORT 

2 175 åskådare på Landskrona IP såg 
på när Bois klättrade över kvalstrecket. 
Det var för övrigt Bois första hemma-
seger på 278 dagar.

Hemmalaget fick en drömstart i mö-
tet mot ex-allsvenskarna från Östergöt-
land. Matchen var inte ens två minuter 
gammal när Fredrik Svanbäck kom fri, 
fint framspelad av Thomas Raun, och 
enkelt rullade in 1–0 bakom Åtvida-
bergs målvakt Henrik Gustavsson.

Gästernas Anton Tinnerholm kvit-
terade i 28:e minuten men nio minu-
ter senare tog hemmalaget ledningen 
igen. Den här gången genom ett själv-
mål. Fredrik Svanbäck slog ett bra in-
lägg och hemmaanfallaren Ajsel Kujo-
vic stressade Åtvidabergsförsvararen 
så hårt att denne bröstade bollen i eget 
mål.

En kvart in på andra halvlek kvittera-
de Åtvidaberg, återigen genom Anton 
Tinnerholm. 

Under en period strax efter kvitte-
ringsmålet tappade hemmalaget lite av 
matchen.

Ett lyckat byte skulle dock ge alla tre 
poängen till Bois. Mathias Andersson 
kom in i 78:e minuten, nio minuter se-
nare rann han genom i mitten, rundade 
Åtvidabergs målvakt och satte snyggt 
3–2 för Bois. Ett resultat som stod sig 
matchen ut.

Ett välkommet resultat för Lands-
kronalaget och dess supportrar. Miss-
nöjda fans vecklade före matchen ut 
banderoller där man ifrågasatte träna-
ren Henrik Larsson. 

Inhoppare frälste Bois

Degerfors 12 7 2 3 20– 15 23
Assyriska 12 7 1 4 15– 15 22
Ängelholm 12 6 3 3 19– 16 21
Brommapojkarna 12 6 2 4 17– 9 20
Brage 12 6 2 4 16– 15 20
Åtvidaberg 12 6 1 5 25– 14 19
Öster 12 5 4 3 19– 11 19
Ljungskile 12 5 3 4 16– 14 18
Hammarby 12 5 3 4 17– 16 18
Jönköpings S 12 5 2 5 19– 18 17
Gif Sundsvall 11 3 5 3 15– 12 14
Landskrona 12 3 4 5 15– 17 13
Falkenberg 11 4 1 6 11– 17 13
Värnamo 12 2 5 5 14– 20 11
Västerås SK 12 2 3 7 11– 24 9
Qviding 12 0 5 7 6– 22 5

■  blev 
det seger på 
hemmaplan

■



SPORT

När Therese Wallter avise-
rade att hon tänkte lämna 
Skövde och flytta hem till 
Skåne igen blev hon hett 
villebråd på transfermark-
naden.

Till slut blev det en drag-
kamp mellan topplagen 
Lugi och Team Eslöv. 

– Det var magkänslan 
som avgjorde i slutändan. 
Det avgörande var väl att 
Lugi känns mer som ett fär-
digt lag, i Eslöv är det lite 
mer oklart vilka spelare 
som stannar. 

Efter tio år i förskingringen 
– tre år i danska Ålborg och 
sju år i Skövde – var det dags 
att flytta hem till Helsing-
borg igen. Tre saker locka-
de: vännerna, familjen och  
– havet.

Sedan ett par veckor 
tillbaka är hon också stolt 
ägare till en lägenhet med 
havsutsikt.

– Jag slog nästan till di-
rekt. Jag var på ett par vis-
ningar till, men sen kunde 
jag inte hålla mig (skratt).

– Jo, det var det nog. Det 
har alltid funnits en läng-
tan efter Helsingborg.

Trots att hon spelat i idel 
topplag under de senas-
te tio åren väntar Therese 
Wallter fortfarande på att 
få hänga första guldmedalj-
en runt halsen. I Skövde 
blev det tre SM-silver och  
i Ålborg knep hon en silver-
peng. Dessutom blev det ett 
EM-silver med landslaget 
förra året.

Nästa säsong hoppas hon 
få fira det där efterlängtade 
guldet med Lugi.

– Haha, jag är väldigt  
sugen på att vinna det där 
guldet. Det skulle vara  
jätteroligt.

– Väldigt många unga, rik-
tigt duktiga spelare. De har 
väl några år till på sig att ut-
vecklas. Om vi får alla bitar 
på plats finns så klart möj-
ligheten. Men det blir tufft, 
elitserien har blivit bättre 
och jämnare.

Med sina 29 år och 41 
landskamper blir Therese 
Wallter ett välbehövligt och 
rutinerat tillskott i Lugi. 

– Jag ska bidra med The-
rese. Med min erfarenhet 
och personlighet.

– Jag är väldigt engagerad. 
Jag är inte den som går i ett 
hörn och är tyst. Jag hatar 
när det går på halvfart.

Just nu är Wallter och 
resten av det svenska 
landslaget i Brasilien för att 
”känna” på landet inför VM 
i vinter. I kväll möter man 
brassarna i den första av två 
träningslandskamper.

– Det är regnperiod så 
man ska tydligen ta med 
varma kläder. Jag får ta med 
långkallingarna (skratt). Det 
blir en konstig packning.

– Just nu är det över OS 
nästa år. Sen tar jag ett be-
slut därefter. Det är ju tuff 
konkurrens, så det gäller 
att prestera.

– Efter framgångarna  
i EM vill man ju fortsätta 
att vara med där uppe.

Hemma
– för att
ta guld

■

LUGI VANN DRAGKAMPEN
”Det var magkänslan som 
avgjorde i slutändan.”



Wimbledon är igång och 
favoriterna levererade.  
I går bjöd Venus Williams 
på strålande tennis i sin co-
meback när hon enkelt be-
segrade Akgul Amanmura-
dova med 6–3, 6–1. På herr-
sidan imponerade Rafael 
Nadal när han slog ut Mi-
chael Russell i tre raka set, 
6–4, 6–2, 6–2.  

THERESE WALLTER OM…

FAKTA: 

■

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■

NOBBAR ALLSVENSKAN
”Jag kan inte se mig själv 
spela i Sverige igen.”

■ ■ ■

– Vi tar det här på myck-
et stort allvar och arbe-
tar för att det inte ska hän-
da igen, säger Erik Strand,  
generalsekreterare i Riks-

idrottsförbundet, till Syd-
svenskan.

Patrik Sjöberg lyfte på 
locket i och med sin själv-
biografi i våras. Sedan dess 
har allt fler vågat berätta 
om sexuella övergrepp de 
utsatts för som unga idrot-
tare. Senast i helgen talade 
flera Lugispelare ut i Syd-
svenskan om kränkning-
ar de utsattes för av en av 

klubbens handbollsledare.
– Det är oerhört tragiskt. 

Vi måste lära oss att verk-
ligen gå till botten när så-
dant här kommer upp, att 
se till att det blir bekräftat 
eller avskriva rykten, men 
inte släppa förrän det är 
gjort, säger Strand.

Telefonlinjen öppnar till 
sommaren och är till för 
idrottsföreningar, föräld-
rar och barn och ungdomar 
i behov av hjälp.

En FCK-byteshandel med 
Alexander Gerndt och Pe-
ter Larsson kan komma att 
involvera en tredje spelare. 
Enligt uppgifter i media ska 
även Marcus Nilsson vara 
aktuell för Köpenhamns-
klubben. 

– Det känns mer aktu-
ellt nu än det någonsin har 
gjort. Vi får se, det är myck-
et som ska stämma och jag 
blir inte sur om det inte blir 
något, säger Marcus Nils-
son till hd.se. 

Backlegendaren Nicklas 
Lidström har bestämt sig 
för att satsa en säsong till. 
Det blir hans 20:e säsong 
i storklubben Detroit Red 
Wings.

41-åringen har vunnit tre 
Stanley cup-titlar med De-
troit och spelat nästan 1 500 
matcher i klubben.  

Andreas Granqvist skrev 
nyligen på för Serie a-klub-
ben Genoa. Nu har klubben 
gjort klart med en ny träna-
re. Det blir Alberto Malesa-
ni som tar över efter spar-
kade Davide Ballardini. 
Malesani fick själv nyligen 
sparken från Bologna.
  

CHELSEA 
JAGAR PORTOS 

TRÄNARE 8 FIFAPAMP 
AVGICK

RF öppnar telefonlinje efter 
avslöjande om övergrepp

pela i Sverige igen.

Innermittfältaren May Mahlangu som 
kom till HIF 2008 förlänger sitt kontrakt 
med klubben fram till 2013. 

–  Det är en ära för mig att skriva på ett 
nytt kontrakt med HIF. Det viktigaste är att 
man är glad och det är jag i HIF, säger May 
Mahlangu i ett pressmeddelande.  
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Den kunde ha blivit jobbiga 
mästarlag från Nordirland 
eller något av de baltiska 
länderna.

I stället föll lotten på HB 
Torshavn från Färöarna.

Det mesta pekar på him-
melsblå seger och spel  
i även den tredje omgången 
i Champions league-kvalet. 
Något som garanterar MFF 
ytterligare fyra matcher  
i Europa. Eftersom man 
då – beroende på vinst  

eller förlust – får spela play 
off i antingen Europa- eller 
Champions league.

– Vår förs ta match nu 
innebär inga större plus. 
Men vinner vi den kommer 
nästa bli intäktsbringande, 
säger Malmö FF:s vd Per 
Nilsson och utvecklar:

– Får vi ett skapligt 
lag och kan få ihop upp-
åt 20 000 åskådare och får 
med sponsorerna, då kan vi 
få ihop runt fem miljoner.

Samma siffror gäller för 
play off-hemmamatchen. 
Pengarna ligger dess utom 
utanför MFF:s budget-
kalkyler.

– Detta är inga intäkter vi 
räknat med, säger Per Nils-
son.

MFF inleder på hemma-
plan, och har lämnat ett för-
slag till Uefa om den 13 juli 
som speldatum. Den 19 juli 

spelas returen, på konst-
gräs i Torshavn.

– Vi är nöj-
da med lott-
ningen för-
stås. Men vi 
har samti-
digt respekt 
för motstån-
det, säger Per Ågren, sport-
chef i MFF.

Per Ågren säger sig inte 
veta så mycket om klubben, 
men står i begrepp att skaf-
fa fram videor och rappor-
ter. Det kan faktiskt bli så 
att han reser till Färöarna 
redan på söndag, då Tors-
havn spelar sin sista liga-
match före sommaruppe-
hållet.

– Det blir jag eller Vito 
(Stavljanin, chefsscout) 
som åker då.

Drömlottning kan 
ge MFF miljoner

■

■

FAKTA: FÄRÖARNA
■

■

■

■



Nu fi nns 
färska jord-
gubbar i alla 

Willysbutiker!

Mer midsommar 
för pengarna!

Vädret på midsommar kan man aldrig vara säker 
på, men du kan vara säker på att du alltid får 

mer midsommar när du handlar på Willys! 
Så välkomna in till oss för riktiga solskenspriser. 

Glad midsommar!

TÅRTBOTTEN  
  

1 kr/k

ENTRECOTE I BIT  
NA  

9 /k

.o.m. 26/6 Wi ys ys

2990Per förp

SPARA 14:90!

1000Per förp

1000Per förp

14900Per kg

SPARA 30:00 
PER KG!

5990Per kg

FÄRSK 
FLÄSKFILÉ 

SPARA 30:00 
PER KG!

PEPSI, ZINGO, 7UP

f

FÄRSK FLÄSKFILÉ
D /k

MATJESSILL
 

ov r 
Jämförpris 26:67 kr/k

FETAOST
 

/k

RÖKT-, GRAVAD LAX
L  

/k

GRÄDDGLASS   
 Jämförpris kr

rp GRÄDDFIL
RANT 12 Jämförpris 

kr

GRILLKOL 15L, BRIKETTER 2,5KG
EN Jämförpris 1: , 7:  kr/k

1000
3 FÖR

SPARA 9:50!

3500
2 FÖR

SPARA 8:80!

7900
4 FÖR

SPARA 24:60!

3900
5 FÖR

+ pant

SPARA 15:90!

KYCKLINGGRILLKORV
LL Jämförpris :2 kr/k

2500
2 FÖR

SPARA 8:80!

LAXFILÉ
ys

Jämförpris 12 :82 kr/k

6990Per förp

SPARA 9:05!
500
GRÄDDGLASS

Per förp

SPARA 5:40!



NÖJE 
■ Moln på himlen och midsommar snart. Allt talar för att vi har en liten 
regnperiod framför oss. City ger dig den regnrelaterade musiken. 



Helsingborgs Billots AB
är ett starkt expanderande
bemanningsföretag som har
specialiserats sig på uthyrning
av personal inom åkerinäringen

Lotsar
sökes i Helsingborg och Malmö

Full behörighet. Heltid-Avtalsenlig lön. Ansökan snarast.
Anders Liljenberg 0709-76 75 03

www.helsingborgsbillots.se

HÖRT & HÄNT

Det irländsk-amerikanska 
band et Flogging Molly är 
nästan lika känt för sin mix av 
keltisk folkmusik och punk-
rock som för sina ösiga kon-
serter. 

På tisdag och onsdag gäs-
tar bandet Stockholm res-
pektive Göteborg. Sångaren 
och gitarristen Dave King är 
laddad.

– Jag ser fram emot det! Vi har 
alltid roligt i Sverige. Nu för ti-
den, när saker inte är jättebra  
i världen vad gäller ekono-
mi och så, är det kul att folk 
dyker upp på våra konser-

ter för att ha roligt! Det är 
en enda stor, lycklig familj. 
Energin är lika stor på sce-
nen som i publiken. Vi kom-
mer att spela låtar från nya  
albumet, men stämningen 
kommer förhoppningsvis 
vara som den alltid har varit 
– en fest!

– Jag brukade gilla berg- och 
dalbanor, fast det tilltalar mig 
inte lika  mycket längre. Men 
man vet aldrig!

– Ja, det gör jag. Ibland när 
vi spelar där det är 
torrt och dammigt 
är det svårt att 
ens se scen-
en. Det är 
ganska 

galet! Jag är rätt säker på att 
det har med massor av dans 
att göra.

– Jag tror att våra fans är 
väldigt passion erade, bra 
person er. Vår publik sträcker 
sig från 10-åriga barn till 60-  
och 70-åringar. Vi har haft  
tur.

– Ja, jag har hört 
svensk och norsk. 

Det som är så 
bra med folk-
musik är att det 
är rotmusik. Vi 

är väldigt 
stolta 

över 

våra rötter och jag tycker att 
alla borde vara det. Att spe-
la den här sortens musik och 
resa världen runt är under-
bart.

– Jag är det! Och Bridgets 
pappa är från Irland, men 
resten är från alla möjliga 
ställen.

FLOGGING MOLLY
■

■ 

■ 

■ 

■ 

gör jag. Ibland när 
där det är 
dammigt 
årt att
n-
r 

 Ja, jag har hört 
svensk och norsk. 

Det som är så 
bra med folk-
musik är att det 
är rotmusik. Vi 

är väldigt 
stolta 

över 

Siktar på fest
■

Snart kan det vara slut på att filma konserter 
med Iphone. Apple utvecklar en mjukvara för 
att kunna stoppa dig från att filma saker du inte 
äger rättigheterna till, uppger SVT. Sensorer 
känner av när kameran är aktiverad och skickar 
en signal till telefonen som inaktiverar kameran.
 

Musikern Gustaf Kjellvander avled oväntat i 
sömnen under natten till lördagen i sitt hem i 
Malmö. Han blev 31 år. 

Kjellvander var mest känd som låtskriva-
re, sångare och gitarrist i bandet The Fine Arts 
Showcase som han skulle ha spelat med på Em-
mabodafestivalen i sommar. 

”Han gav och gav i rask takt och spred så 
mycket värme att jag inte vet hur vi ska klara oss 
utan den”, sa hans bror artisten Christian Kjell-
vander till Sydsvenskan i söndags.

THE ARK I NY REKLAMFILM
”Vi är väldigt restriktiva när 
det gäller att medverka i re-
klamsammanhang, men  
i det här fallet handlar det ju 
inte om någonting kommer-
siellt. I stället bidrar vi till 
någonting som är bra. Dess-
utom gillar vi idén med att 
åter vinna musik.”

Norska Turbonegro har skaffat en ny sångare. 
Det blir britten Tony Sylvester som ersätter den 
tidigare frontmannen Hank von Helvete, skriver 
NME.

■ 



Koppla upp med en bok. Välj HTC Wildfire S och njut av t ex 
10 ljudböcker från Piratförlaget. 199 kr/mån med Surfa Bas.

Surfa med gräs mellan tårna! Njut mer av sommaren med Telenors mobila bredband. Väljer du 32 Mbit/s eller hypersnabba 
4G med upp till 80 Mbit/s så ingår dessutom WiMP i 6 månader. 99 kr/mån året ut för alla mobila bredband – därefter ord.pris.

Välkommen 
till närmaste butik, 

telenor.se eller 
ring 0200-111 222.

Alla abonnemang avser 24 månaders bindningstid. Minsta totala kostnad under bindningstiden för HTC Sensation är 7 426 kr (299 kr x 24 mån + 250 kr i anslutningsavgift) varav 200 kr/mån 
avser telefonen. Minsta totala kostnad under bindningstiden för HTC Wildfire är 5 026 kr (199 kr x 24 mån + 250 kr i anslutningsavgift) varav 100 kr/mån avser telefonen. Bägge dess erbjudanden avser abonnemanget 
Surfa Bas där fri mobilsurf ingår med nedladdningshastighet upp till 1 Mbit/s. Vid användande utanför Telenors Svenska nät debiteras kund enligt rådande prislista. IP-telefoni är ej tillgängligt i detta erbjudande. 
Erbjudandet går ej att kombinera med tvillingkort. Mobilt bredband: 99 kr året ut och underhållningspaket på köpet gäller vid 24 månaders bindningstid. Prisexempel Mobilt Bredband 32 Mbit/s: Minsta totala 
kostnad från 6 026 kr (250 kr i anslutningsavgift + 7 månader x 99 kr + 17 månader x 299 kr). Nedladdningshastighet upp till 32 Mbit/s. USB-modem ingår (värde 2 495 kr). Gäller surfande inom Sverige. Surf utanför 
Sverige debiteras enligt gällande prislista, mer information på www.telenor.se. Telefoner samt modem är operatörslåsta i 12 mån och kan därefter låsas upp genom Kundservice mot en avgift på 350 kr. Uppsägningstid 
3 månader. Erbjudandet om musik-, film-, eller bokpaket gäller t o m 22/8 2011. Endast ett av erbjudandena går att välja. Valet går inte att ändra i efterhand. Sista dag för nyttjande av film- och bokpaketet är 30/9.

Alla Mobila 
Bredband 

99 kr/mån
året ut

av sommaren med Telenors mobila bredban

Kou ack ack ack! Med portabla högtalaren JBL On Tour XTB tar du 
ringdansen till nya höjder. 2 195 kr eller 90 kr/mån.

Mer från Sagolandet. Lyssna till Timbuktus nya album där han 
exklusivt berättar om varje spår. Ingår bara hos Telenor och WiMP.

Koppla upp med en bok Välj HT

tom WiMP i 6 månader. 99 kr/mån året ut för alla mobila br

JBL O T XTB t d

HTC 
Wildfire S

+ 10 ljudböcker 
199 kr/mån

Feststass till HTC. Pryd din smarta vän med ett skyddande skal 
från Case Mate – i svart eller rosa. 199 kr.

Skaffa HTC Sensation med Telenor Surfa Bas för 299 kr/mån 
så ingår musiktjänsten WiMP i 6 månader.

MbMbit/it/s es elleller hr hypey rsnabba

MerMer frf ån ån SagSagolaolandendet.t. LysLyssnasna titillll TimTimbukbuktustus nyny
exkexklususivtv beeräträttar omom vavarjerje spspår.år. InIngårgår babara ra hoshos TT

Skaffa HTC Sensation med Telenor Surfa Bas f

Nyhet!

Små grodorna
on tour 2011.

Med Telenors mobila bredband, nöjesfyllda mobiler och festliga ta-med-tillbehör 
blir den kommande midsommarnatten både magisk och underhållande. 



MOTOR I KORTHET

BONSAI-
BILEN
”Bilen 
ska åldras 
som ett 
gammalt 
träd och 
ägaren be-
stämmer 
själv hur 
de växan-
de delarna 
ska  
beskäras.”

Växtbilseffekten
Konceptbil har blivit urvattnat kon-
cept på världens bilmässor. En högst 
ordinär bil med designknorr kallas 
vågad och framtidsstudie. Om kon-
ceptbilen får uppmärksamhet dröjer 
det högst ett år innan den är till salu 
hos vanliga bilhandlare. 

Trots att vi står inför stora föränd-
ringar i vårt sätt att transportera oss 
törs bilindustrin sällan sikta längre 
fram än fem år.

Tyske Daniel Frieg, som just slutat 

sin bildesignutbildning på Umeå de-
signhögskola, tänker däremot nytt, 
stort och långt bortom nästa bilut-
ställning.

Hans examensjobb BMW Sauba är 
kanske det märkligaste bilbygget du 
någonsin sett. Ja, det är visserligen 
bara skisser till ett bilbygge och det 
även fel att kalla det bygge eftersom 
den bärande idén är att bilen ska växa 

fram. Just det, växa 
fram.

Visionen är väx-
ter som genmodi-
fieras för att i växt-
hus gro till bildel-
ar. Växtdelarna 
vårdas och tuktas 
som ett japanskt 
bonsaiträd under 
bilens levnadstid 
för att sedan återgå till naturen. Alter-
nativt pensioneras som lekplats.

– Det här är konceptuellt och mer 
en vision än en vanlig produktionsbil, 
säger Daniel Frieg, som om han be-
hövde förtydliga sina tankegångar. 

Den som tror att hans bil bara är 
ännu ett miljöprojekt har missat hal-
va visionen. Det här är lika delar lyx 
och herbarium. Att använda växande 
naturmaterial ger förutsättning för att 

skapa den totalt individualiserade bi-
len. Bilen ska åldras som ett gammalt 
träd och ägaren bestämmer själv hur 
de växande delarna ska beskäras, re-
sonerar Daniel Frieg. Verkstadskillen 
kan ersättas med trädgårdsmästaren. 

Däremot har Daniel Frieg inte lagt 
ned så mycket tid på drivkälla, chassi 
och andra trivialiteter. Men i visionen 
ingår inga snuskiga förbränningsmo-
torer. Tvärt om är tanken att bilen, 
som alla andra gröna växter, ska ren-
sa luften från koldioxid och produce-
ra syre. 

– Vissa delar kan vi kanske få se. Åt-
minstone i bilarnas inredning. Redan 
i dag används hampa och bambu i bi-
lars inredning men det kan användas 
mycket mer.   

Det finns lyxbilar och det finns 
miljöbilar. Och så finns det 
BMW Sauba. Bilen som närmast 
kan beskrivas som en växt.

■ 

Om Darth Vader blir av 
med körkortet för interga-
laktiska rymdskepp skulle 
den här cykeln kunna vara 
ett alternativ. Han behö-
ver inte ens vara bekymrad 
över att den svarta släng-
kappan ska fastna i bakhju-
let eftersom det passande 
nog finns ekerskydd. Det 
finns även hållare för laser-
svärdet på framskärmen.

The Empire Strikes Bike 
är troligen den tuffaste cy-
kel som rullat på asfalt och 

kan, tillsamman med Mil-
lennium Falcon, kvala in på 
listan över de tuffaste for-
donen i historien.

Designen är en märklig 
blandning av kosmos och 
1950-tal. Bagaget är utfor 
mat som en torped och på 
styret tronar en kromad 
Darth Vadermask.

Tanken var att modellen 
skulle finnas till salu men 
det blev för dyrt och kompli-
cerat. Därför är den i dag ett 
exklusivt tjänstefordon för 
personalen på Skywalker 
Ranch, kontorskomplexet  
i Kalifornien varifrån Geo-
gre Lucas styr Star Warsim-
periet

■

MOTOR







TISDAG

18.00 Rapport 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Genom Ryssland 

på 30 dagar 

19.00 Gränsexpressen (R) 
19.10 Kulturnyheterna 
19.20 Sverige i dag sommar 
19.30 Rapport 
19.52 Regionala nyheter 
20.00 Owe Thörnqvist 

Mr Boogieman 
Musikprogram. Även 22/6 
och 25/6. 

21.00 Kvinnor som älskar 
Brittisk dramaserie från 
2011. Även 22/6. 

22.30 Ouppklarat 
23.00 Svaleskär (R) 
23.30 Från Lark Rise till 

Candleford (R) 
0.30 Sex, hopp och kärlek 

Svensk-norskt drama från 
2005. I rollerna: Krister 
Henriksson, Ing-Marie 
Carlsson. 

2.00 Rapport 
2.05 Engelska Antikrundan 

(R) 
3.05 Rapport 
3.10 Uppdrag granskning – 

vad hände sen? (R) 
4.10 Rapport 
4.15 Tager du (R) 
4.45–4.50  Rapport 
5.05 Sverige i dag sommar 

(R) 
5.15–6.00  Genom Ryssland på 

30 dagar (R)

FILM

18.00 Flygkaparen som 
lyckades smita (R) 

18.50 Stickkonsert 
18.55 Oddasat 
19.00 Vem vet mest? (R) 

Frågesport från 2008. Re-
pris från 2008. Även 26/6 
och SVT24 senare i dag. 

19.30 Kvartersdoktorn (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2010. Del 2 av 7. En 
ung skådespelare kommer 
till dr Lotta med mystiska 
utslag. Repris från 15/6. 

20.00 Tager du 
Norsk dokumentärserie 
från 2009. Del 3 av 5. Allt 
verkar vara under kontroll 
inför Saras och Bjørges 
norska bondbröllop. Även 
23/6, 25/6, 27/6, SVT1 
senare i natt, SVT24 26/6. 

20.30 På vädrets villkor 
Finsk faktaserie från 2009. 
Del 4 av 4. Vind. Även 
22/6, 24/6, 25/6 och 
SVT24 24/6. 

21.00 Aktuellt 
21.22 Regionala nyheter 
21.30 Den bästa utsikten 

Svensk novellfi lm från 
2011. Nyligen pensionera-
de Tore har fått nog. 
Även 26/6, SVT1 23/6 
och SVT24 26/6. 

22.00 Sportnytt 
22.15 Regionala nyheter 
22.25 Rapport 
22.35 Kulturnyheterna 
22.45 Jag är en ö 
23.40 Ispärla 
0.20 Storverket i öknen 

– arkitekten I M Pei 
möter Islam (R) 

1.20 Entourage (R) 
1.50 Trädgårdsfredag (R) 
2.20–2.50  Bättre puls (R)

18.55 Keno 
19.00 How I met 

your mother (R) 
Amerikansk komediserie 
från 
2009. 
Del 23 
av 24. 
Gänget 
är upp-
riktiga 
mot 
Ted och 
berät-
tar vad 
de tycker om Zoey. Även 
i natt. 

19.30 2 1/2 män (R) 
Amerikansk komediserie 
från 2009. Del 20 av 22. 
Alan planerar en intim 
hotellnatt med Lyndsay. 
Även i natt. 

20.00 The mentalist 
Amerikansk kriminaldra-
maserie från 2010. Del 17 
av 24. CBI utreder mordet 
på en läkare som hittas 
död på en golfbana. De 
misstänkta inkluderar 
sjukhusets läkare och 
patienter. Även i natt. 

21.00 Hell’s kitchen 
Amerikansk realityserie 
från 2010. Del 4 av 15. De 
återstående kockarna får 
i uppdrag att tillaga ravioli, 
med ingredienser som de 
själva får välja. Program-
ledare: Gordon Ramsay. 
Även 24/6. 

22.00 Summer catch 
Amerikansk komedi från 
2001. Ryan Dunne dröm-
mer om att bli baseball-
proffs och förälskar sig i 
Tenley Parrish. Hon kom-
mer från en förmögen fa-
milj och har semester på 
Cape Cod. I rollerna: Fred-
die Prinze jr, Jessica Biel. 

0.00 2 1/2 män (R) 
Amerikansk komediserie 
från 2009. 

0.30 How I met 
your mother (R) 
Amerikansk komediserie. 

1.00 Spin city (R) 
1.30 Hell’s kitchen (R) 
2.25 Petra Mede show (R) 
3.20 The mentalist (R) 
4.10 In plain sight (R) 
5.00 Cityakuten (R) 
5.55–6.15  The Tyra Banks 

show (R)

FILM

TIPS OM TV

Josh
Radnor

Lyckad kapning
Nu ges åter chansen att se 
dokumentären ”Flygkapa-
ren som lyckades smita”, 
om DB Cooper som inte 
bara lyckades kapa ett inri-
kesfl yg i USA, han lyckades 
även få ut sin lösensumma. 

 SVT2 18.00

Fast i skrattet
Dr House lyckas oftast lista 
ut vad hans patienter har 
drabbats av för sjukdomar. 
Nu testas hans förmåga när 
han i tvådelade ”Dr House 
svåraste fall” tar sig an en 
skottskadad polis som inte 
kan sluta skratta.

 TV4 21.00

Dags för pasta
Ravioli är pastaknyten 
med fyllning. Deltagarna 
i ”Hell’s kitchen” ska till-
verka sådana och själv välja 
vad de vill stoppa i dem.

 TV3 21.00

 TV4 20.00 Lulue Carter leder serien “Äntligen 
hemma”, som har säsongsavslutning i kväll. Själv 
fortsätter hon att inreda.  FOTO: LINUS HALLSÉNIUS

Ingen rast från inredningen 
Säsongsavslutning innebär att Lulu Carter är klar med 
soldattorpets uterum. Nu väntar semester, men Lulu kom-
mer inte hålla sig undan inredning. ”Just nu är jag på väst-
kusten. Sedan bär det av till Stockholms skärgård där en 
väninna vill ha lite hjälp med inredning”, berättar hon.

20.00
Owe Thörnqvist summe-

rar sina 60 år på scenen.
FOTO: CARL-JOHAN SÖDER/SVT

21.30
Möt Tore, en uttråkad 

man som har fått nog.
FOTO: SOFIA SABEL

FILMGUIDEN MED BJÖRN BRÅNFELT
Driver dagg faller regn

   
Drama. Ståndsmässigt 
bröllop planeras på stor 
bondgård: dottern 
(Mai Zetterling) ska gifta 
sig med grannpojken (Ulf 
Palme). Då dyker mystisk 
spelman (Alf Kjellin) 
upp och ”förtrollar” den 
blivande bruden. Stor 
biosuccé. (Sverige, 1946)
SVT1 13.30

Rocksystrar
   

Komedi. På 1960-talet 
levde Suzette och Lavinia 
livets glada dagar som 
rockgroupies. Nu möts 
de igen som medelålders 
kvinnor. Goldie Hawn
 och Susan Sarandon 
är lysande i Bob Dolmans 
fi na komedi. (The 
Banger sisters, USA, 
2002)
TV4 16.00

The Runaways
   

Drama. Bra, och tro-
värdigt, om skandal-
omsusade tjejrockbandet 
som slog ner som en 
bomb i 1970-talet. 
Bygger på sångerskan 
Cherie Curries självbio-
grafi . Kristen Stewart 
(från ”Twilight”) och 
Dakota Fanning är riktigt 
bra. (USA, 2010)
CANAL+ HITS 18.15

Agatha Christie: 
Mord är lätt

   
Kriminaldrama. Gammal 
dam på väg till Scotland 
Yard, orolig för en serie 
dödsfall i hemstaden, blir 
överkörd på gatan. Ame-
rikan som blir vittne en-
gagerar sig i fallet. Väl-
gjord mysdeckare. (Agat-
ha Christie’s Murder Is 
Easy, USA, 1982)
KANAL 9 21.00

Money train
  

Actionkomedi. Wesley 
Snipes och Woody 
Harrelson (sammanförda 
igen, efter att ha gjort 
succé i ”White men 
can’t jump”) som foster-
bröder och poliser 
i New York. Inte lika 
kul den här gången. 
(USA, 1995)
TV4 FILM 21.00

Eragon
  

Äventyr. Pojke (Ed Spele-
ers) hittar stort ägg på 
tomten. När det kläcks 
kikar en drakunge ut. 
Det är upptakten på ett 
sagolikt äventyr bortom 
det välkända – men väl 
känt från andra, tidigare, 
fi lmer i fantasygenren. 
Bygger på en bästsäljare. 
(USA, 2005)
TV11 21.00

Kristen 
Stewart

Goldie
Hawn
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Ons Tor
En hel del regn i Norrland. 
I södra Norrland, 
Svealand och 
Götaland väntas 
växlande 
molnighet och 
regnskurar - 
lokalt med 
åska.
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NEDERBÖRD senaste 14 dagarna

HELSINGBORG I DAG 21 JUNI

VÄDRET

NerHelsingborg Upp NerUpp
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04.21 21.59
04.21 21.59

Prognosen idag  

Ganska säker
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I morgon

VÄRLDEN I DAG
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POLLEN
Halter          i dag H+ Mycket höga, 

H Höga, 
M-H Måttliga till höga, 
M Måttliga, 
L-M Låga till måttliga, 
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TISDAG

18.00 Scrubs (R) 
18.30 How I met your 

mother (R) 
19.00 Cops (R) 
19.30 Simpsons (R) 
20.30 Family guy (R) 

Am animerad serie. Peter 
deltar i ett medicinskt 
experiment. Även 22/6. 

21.00 The pool boys 
Amerikanskt drama från 
2009. I rollerna: Matthew 
Lillard, Brett Davern. 

22.50 Scrubs (R) 
23.50 How I met your 

mother (R) 
0.20 Spin city (R) 
0.50 Skål (R) 
1.20 Simpsons (R) 
1.50 Våra värsta år (R) 
2.50 Magnum (R) 
3.35 The man show (R) 
4.00 The unit (R) 
4.45 Cops (R) 
5.10 Spin city (R) 
5.35–6.00  Whacked out 

sports (R)

FILM

18.00 Dr Phil (R) 
Am pratshow. Från 5/2. 

18.55 Jamie Olivers twist 
Brittisk matlagningsserie. 

19.25 Lyxhem till salu 
Dansk dokumentärserie 
från 2010. 

20.00 Helikopterhjältarna 
Brittisk dokumentärserie 
från 2009. Även 26/6. 

21.00 Plastikkirurgerna 
22.00 Reprisstart: 

Ghost whisperer 
22.55 Skenet bedrar (R) 
23.35 M.A.S.H. (R) 
0.05 Jordan, rättsläkare (R) 
1.00 Reprisstart: 

Ghost whisperer (R) 
2.00 Crash 
3.05 Vem dömer Amy? (R) 
4.00 American inventor 
5.05 Jon, Kate och åtta barn 

(R) 
5.55–6.30  How clean is your 

house (R)

19.00 En plats i solen – borta 
eller hemma bäst? 
Brittisk realityserie 
från 2005. Del 7 av 25. 
Ett par från norra England 
letar efter ett hem där 
de kan spendera sin tid 
som pensionärer. Kan 
det spanska klimatet locka 
dem att fl ytta utomlands? 
Även 22/6. 

20.00 Bones (R) 
Amerikansk kriminal-
dramaserie från 2009. 
Del 11 av 22. Mänskliga 
kvarlevor med drag av 
utomjording hittas i New 
Mexico. Även i natt. 

21.00 Antiques roadtrip 
Brittisk livsstilsserie från 
2010. Även 22/6. 

22.00 Property ladder 
23.05 Seinfeld 
23.35 The closer (R) 
0.35 Bones (R) 
1.30 Shark tank (R) 
2.30 Between the lines (R) 
3.30 Seinfeld (R) 
4.00–5.00  The closer (R)

18.00 Gränsbevakarna 
Australien 

19.00 Cold case 
20.00 CSI NY 

Amerikansk kriminalserie 
från 2005-06. En ung poj-
ke blir vittne till mord. 
Även i kväll. 

21.00 Agatha Christie: 
Mord är lätt 
Amerikanskt kriminaldra-
ma från 1982. I rollerna: 
Bill Bixby, Helen Hayes. 

22.55 CSI NY (R) 
23.55 Frasier 
0.25 Alias 
1.20 MacGyver (R) 
2.20 Saturday night live 
3.20 Ed (R) 
4.10 Ett nytt liv på landet (R) 
4.55 Pantertanter (R) 
5.20 Tummen mitt i handen 

(R) 
5.40–6.05  Tummen mitt

i handen (R)

FILM

SVT1
6.00 Nyh. 6.25 Gom…9.30 Genom 
Ryssl… 10.15 Vem tror …? 11.00 
Cleo. 11.30 Tills äktenskapet …. 12.10 
Kärlek …. 12.40 Gränsexpr… 12.50 
Dieternas kamp. 13.35 Stark histo-
ria. 14.05 Från vinterviste … 15.10 
Gomorron. 16.00 Nyh. 16.05 Owe 
Thörnqvist. 17.05 Rias . 17.55 Sport. 
18.00 Nyh. 18.15 En svensk sommar 
… 18.55 Via Sverige. 19.10 Kultur-
nyh. 19.20 Sverige i dag. 19.30 Nyh. 
20.00 Uppdrag gr… 21.00 Tudors. 
21.50 Undercover. 22.35 Bored to 
death. 23.05 Kvinnor som älskar. 
0.35 Vem tror …? 1.15 Nyh. 1.20 
Ouppklarat. 1.50 Damages. 2.35 

Nyh. 2.40 Burn up. 4.10 Nyh. 4.15 
Semester, … 4.30 Stark historia. 
5.00–5.05 Nyh. 5.10 Sverige i dag. 
5.20–6.00 En svensk sommar … 

SVT2
9.00–16.00 SVT forum. 16.10 Bättre 
puls. 16.40 Apostlah… 17.10 Antik-
mag… 17.40 Nyh tecken. 17.50 Uuti-
set. 18.00 Så blev jag … 18.55 Od-
dasat. 19.00 Vem vet mest? 19.30 
Språkr… 20.00 Married … 20.50 
Designreportage. 21.00 Nyh. 21.30 
Kvartersdok… 22.00 Sport. 22.15 
Nyh. 22.35 Kulturnyh. 22.45 Swea-
ty beards. 0.10 Panama. 0.40 Väd-
rets villkor. 1.10–1.40 Präst i egen …

TV3
6.40 Funniest pets. 7.05 Ska du … 
7.30 Alla älskar … 7.55 Jims värld. 
8.25 Alla älskar … 8.55 Jims värld. 
9.25 Rachael Ray. 10.20 Våra bästa 
år. 11.10 Top model 5. 12.10 Project 
runway. 13.05 Oprah. 14.00 It’s me 
or the dog. 15.00 Makeover. 15.55 
Top model. 16.55 Project run… 
17.55 Hell’s kitchen. 18.55 Keno. 
19.00 How I met … 19.30 2 1/2 män. 
20.00 Lyxfällan. 21.00 Morden 
i Mids… 23.10 Navy CIS. 0.10 2 1/2 
män. 0.40 How I met … 1.10 Spin 
city. 1.40 Hell’s kitchen. 2.35 Mede. 
3.25 Real housew… 4.15 Kath … 
5.05 Cityakuten. 5.55–6.15 Bank. 

TV4
5.50 Nyh. 10.00 Doctors. 11.00 
Världens strängaste föräldrar. 
12.00 Holby City. 13.20 Nigellas 
kitchen. 14.00 Private practice. 
15.00 Drömmar om ett leende. 
16.00 Flashdance. 17.55 Vad blir 
det för mat. 18.25 Lotto, Joker och 
Drömvinsten. 18.30 Hjälp! 19.00 
Nyh. 19.20 Väder. 19.30 Halv åtta 
hos mig. 20.00 Klockan åtta hos 
stjärnorna. 21.00 Herrskap och 
tjänstefolk. 22.00 Nyh, sport, 
väder. 23.00 America’s got talent. 
0.00 Hawaii fi ve–0. 1.00 The 
border. 2.00 Numbers. 3.00–5.00 
Arkiv X. 

KANAL 5
6.00 Atom. 6.25 Home videos. 
6.50 Providence. 7.40–8.30 Provi-
dence. 9.10 Brothers & sisters. 
10.00 Sjunde himlen. 10.50 Sjunde 
himlen. 11.45 Frisörakuten. 12.40 
DeGeneres. 13.35 Unga mödrar. 
14.05 Cougar town. 14.35 Vänner. 
15.05 Gossip girl. 16.00 Tabatha’s … 
17.00 Home videos. 17.30 Rules of 
engagement. 18.00 Cougar town. 
18.30 Vänner. 19.00 Big bang. 
20.00 Biggest loser. 21.00 Livet på 
BB. 22.00 Celebrity rehab. 23.00 
Criminal minds. 23.55 Big bang. 
0.50 CSI NY. 1.50 Fringe. 2.45 Priz-
zis heder. 5.05–5.55 Heartland. 

TV6
7.25 Stargate SG-1. 8.20 Jims 
värld. 9.20–10.15 Smallville. 10.45 
Våra värsta år. 11.15 Våra värsta år. 
11.45 Simpsons. 12.15 Magnum. 
13.15 Stargate SG-1. 14.05 Jims 
värld. 14.35 Jims värld. 15.05 
Smallville. 16.00 Simpsons. 17.00 
Family guy. 17.30 Scrubs. 18.30 
How I met … 19.00 Cops. 19.30 
Simpsons. 20.00 Simpsons. 20.30 
Family guy. 21.00 Bitch slap. 23.10 
Scrubs. 0.10 How I met … 0.40 
Spin city. 1.10 Skål. 1.40 Simpsons. 
2.10 Våra värsta år. 3.10 Magnum. 
3.55 The man show. 4.20 The unit. 
5.05 Cops. 5.30–5.54 Spin city.

TV ONSDAG

ÖVRIGA KANALER
TV4 GULD
14.15 Hem till … 14.40 M.A.S.H. 
15.30 Columbo. 17.00 Zorro. 17.50 
Once and again. 18.35 Ally McBeal. 
19.20 Dr Quinn. 21.00 Mord och 
inga visor. 21.45 Columbo. 23.20 
Arkiv X. 0.05 Lagens änglar. 1.40 
Hem till … 2.30 Doctor Who. 3.25 
Skönheten och odjuret. 5.05 Bos-
ton legal. 5.45–6.30 Ally McBeal. 

TV4 KOMEDI
14.15 Skål. 14.40 Skenet bedrar. 
15.10 Ett herrans liv. 15.45 Bibliote-
karierna. 16.15 Sordid lives. 16.35 
Taxi. 17.00 Beautiful people. 17.30 
Bottom. 18.00 Creature comforts. 
18.10 Parks and recreation. 18.35 
Långt från Las Vegas. 19.00 Letter-
man. 19.45 The offi ce. 20.15 Groun-
ded for life. 20.35 Svarte orm. 
21.05 Beautiful people. 21.35 Dhar-
ma & Greg. 22.00 Bob Saget: That 
ain’t right. 22.55 Retired at 35. 
23.20 Letterman. 0.05 Sordid lives. 
0.30 The offi ce. 1.00 Svarte orm. 
1.30 Skål. 2.20 Bibliotekarierna. 
2.50 Sordid lives. 3.15 Taxi. 3.35 
Skenet bedrar. 4.10 Ett herrans liv. 
4.40 Funniest moments. 5.00 The 
wedge. 5.25 Creature comforts. 
5.35–6.05 Bibliotekarierna. 

TV11
14.05 Bachelor. 15.55 Heroes. 
16.50 Dollhouse. 17.50 The family: 
teen stories. 18.25 Distraction. 
19.00 The only way is Essex. 19.30 
Raising Hope. 20.00 90210. 21.00 
Eragon. 23.05 Big brother. 0.00 
Cheaters. 0.55 Springer. 1.50 Tori 
& Dean. 2.45 Eragon. 4.50 Dist-
raction. 5.20–6.55 Bachelor. 

TV4 FAKTA
14.00 Det kungliga lasarettet. 
14.30 Tilda, ecstasy och det förlo-
rade livet. 15.00 Det som inte kan 
hända. 16.00 Kvinnor som mördar. 
17.00 Kriminellt. 18.00 Brottsplats. 
19.00 Barn med sjätte sinne. 20.00 
Saknad. 21.00 Gift med en mörda-
re. 22.00 Världens brott. 23.05 48 
avgörande timmar. 0.05 Strandpa-
trullen. 1.05 Brottsplats USA. 2.10 
Frontline crime. 3.05 Världens hår-
daste polisstyrkor. 4.10 Kvinnor 
bakom galler. 5.10–6.00 Stalker! 

SVT24
Nyh hela natten. 20.00 Enastående 
kvinnor. 20.50 Stockholmspärlor. 
21.00 Vem vet mest? 21.30 Hundra 
procent bonde. 22.00 Minnenas tv. 
22.50 Cleo. 23.20–23.50 Mat som 
håller. 0.10–0.25 Sport. 

DISCOVERY
12.00 Destroyed in seconds. 13.00 
Extrem överlevnad. 14.00 Wheeler 
dealers. 15.00 Jättemaskiner. 16.00 
Really big things. 17.00 Syna bluf-
fen. 17.30 Så funkar maskinerna. 

18.00 Vapenbröder. 19.00 Myth-
busters. 20.00 Så funkar det! 21.00 
Dödlig fångst. 22.00 Gold Rush 
Alaska. 23.00 Extrem överlevnad. 
0.00 Skitiga jobb. 1.00 Så funkar 
det! 2.00 Jättemaskiner. 3.00 Värl-
dens hårdaste städer. 3.55 Destroy-
ed in seconds. 4.45 Vapenbröder. 
5.35–6.00 Så funkar maskinerna. 

MTV
14.20 South Park. 14.50 My super 
sweet 16. 15.10 Room raiders. 
15.40 Moving in. 16.10 Made. 17.05 
My life as Liz. 17.35 The Hills. 18.05 
16 and pregnant. 19.00 Moving in. 
19.30 Room raiders. 20.00 I used 
to be fat. 20.55 Pranked. 21.25 
Criss Angel. 21.55 Jersey shore. 
22.50 Blue mountain state. 23.15 
South Park. 23.40 American dad. 
0.05 Criss Angel – mindfreak. 0.35 
Half pint brawlers. 1.05 Bully beat-
down. 1.35 Jersey shore. 2.30 
American dad. 2.55 Fantastic mu-
sic videos. 4.00–6.00 Nightvideos. 

DR1
14.00 Solens mad. 14.30 90’erne 
tur retur. 15.00 DR Update. 15.10 
Aften… 16.00 Byggemand Bob. 
16.10 Redningsbåden … 16.15 Ped-
dersen og Findus. 16.30 Lille NØRD. 
17.00 De uheldige helte. 17.50 DR 
Update . 18.00 Hvad er det værd? 
18.30 TV Avisen. 19.05 Aftensh…. 
20.00 Hammerslag. 20.30 Mis-
sion: Baby. 21.00 TV Avisen. 21.25 
Kontant: Serie-fupmagere. 21.50 
Sporten. 22.00 Wallander: Ildspor. 
23.35–0.35 Teatertrup på farten. 

TV2 DANMARK
14.00 Nyh. 14.20 Husvild. 14.50 
Alarm 112. 15.25 Dagens mand. 
16.00 Nyh. 16.15 Beverly Hills. 17.05 
Venner. 17.30 U21-EM: Studiet. 
18.00 Nyh. 18.20 Go’ aften. 18.50 
Vejret. 19.00 Nyh. 19.30 Reg progr. 
20.00 Hva’ bruden ikke ved. 20.50 
Danmark ifølge Bubber. 21.25 
Alarm 112. 22.00 Nyh. 22.30 Slem-
me Slemme Piger 2. 23.05 Huse for 
millioner. 23.55 Jail. 0.25 Criminal 
intent. 1.10 Kongen af Queens. 2.10 
Medium. 2.55 First 48. 3.45 Lov og 
uorden. 4.30 Livredderne. 5.00 Ba-
naner i pyjamas. 5.05 Transfor-
mers. 5.30–6.00 Ninja Turtles. 

AL JAZEERA
14.00 Empire. 15.00 Newshour. 
16.00 News live. 16.30 The stream. 
17.00 Newshour. 18.00 News live. 
18.30 Witness. 19.00 News live. 
19.30 Inside story. 20.00 News-
hour. 21.00 News live. 21.30 The 
stream. 22.00 Struggle over the 
Nile. 23.00 Newshour. 0.00 News 
live. 0.30 Witness. 1.00 Newshour. 
2.00 News live. 2.30 Inside story. 
3.00 Empire. 4.00 Newshour. 5.00 
News live. 5.30–6.00 Fault lines.

18.00 Vad blir det för mat (R) 
Svensk matlagningsserie 
från 2008. Per Morberg 
åker till Gotland och 
besöker ett bryggeri där 
han får lära sig hur man 
gör öl. Repris från 26/1. 

18.30 Hjälp! (R) 
Svensk komediserie från 
2009. Leila inleder ett 
förhållande med Benjamin, 
utan att han blivit till-
frågad.  

19.00 Nyheterna 
19.15 Lokala nyheter 
19.20 Väder 
19.30 Halv åtta hos mig (R) 

Svensk matlagningsserie 
från 2009. Del 22 av 40. 
Fredrik Bäckström står för 
dagens middag. Repris 
från 2009. Även 22/6. 

20.00 Säsongsavslutning: 
Äntligen hemma 
Svensk inredningsserie 
från 2011. Del 10 av 10. Mar-
tin Timell bygger en rök. 
Björn Christiernsson gör 
en parkbänk. Lulu Carter 
inreder soldattorpets 
veranda. Programledare: 
Martin Timell. Även 25/6. 

21.00 Dr House svåraste fall 
Amerikansk dramaserie 
från 2006. Del 1 av 2. En 
polisman, som blivit skju-
ten i huvudet, kommer till 
sjukhuset. Trots skadan 
kan mannen inte sluta 
skratta vilket förbryllar 
House och hans team. 

22.00 Nyheterna 
22.10 Nyheterna 
22.25 Ekonomi 
22.30 Lokala nyheter 
22.35 Sport 
22.50 Väder 
22.55 Nyheterna 
23.00 America’s got talent 

Amerikansk underhållning 
från 2009. 

0.00 Herrskap och 
tjänstefolk (R) 
Brittisk dramaserie från 
2010. 

1.10 The border 
Kanandensisk actionserie 
från 2008. 

2.05 Numbers (R) 
Amerikansk dramaserie. 

3.05 Arkiv X (R) 
Am science fi ction-serie. 

4.05–5.00  Medium (R) 
Am dramaserie.

18.00 Cougar town 
Amerikansk komediserie 
från 2009-10. Även 22/6. 

18.30 Vänner 
Amerikansk komediserie 
från 2001-02. Även 22/6. 

19.00 The Big bang theory 
Amerikansk komediserie 
från 2008-09. Del 7. 
Penny råkar röra Sheldons 
mat och då får han spel 
och stänger av henne från 
gruppen. Hon hämnas ge-
nom att ta hans heliga tid 
i tvättstugan. Även i natt. 

19.30 The Big bang theory 
Amerikansk komediserie 
från 2008-09. Del 8. 
Leonard, Sheldon och 
Koothrappali försöker 
komma överens om vad de 
ska se på tv när de får ett 
telefonsamtal. Även i natt. 

20.00 SOS Gute 
Svensk realityserie från 
2009. Del 3 av 9. En av 
de tyngsta festnätterna 
i Visby orsakar mycket 
jobb för räddningstjänsten 
och polisen. Även 25/6. 

21.00 So you think 
you can dance 
Am realityserie från 2011. 
Del 2 av 23. Program-
ledare: Cat Deeley, Lauren 
Sánchez. Även 26/6. 

22.50 Criminal minds 
Amerikansk kriminalserie 
från 2006-07. 

23.50 The Big bang theory (R) 
0.45 CSI NY 
1.40 Supernatural 
2.35 Medicinmannen 

Amerikanskt äventyr 
från 1992. I rollerna: Sean 
Connery, Lorraine Bracco. 

4.35 Heartland 
5.20–6.00  Ellen DeGeneres 

show (R)

FILM

20.00
Räddningstjänsten och 

polisen får fullt upp.
FOTO: LOUISE WIKER/KANAL 5

Lina Gebäck, Dietist

Jag handlar och du lagar. Priset gäller 
5 middagar för 4 personer. Fraktfritt.

Beställ enkelt på linasmatkasse.se och ange rabattkod: CITY

Ordinarie pris 
759:- Nu till 

prova-på-pris:



FANTASTISK
pappers-
servetter
40×40 cm
15:–/50 st

FÖRNUFT
bestick
rostfritt stål

ROTERA lykta
för värmeljus
höjd 21 cm
39:–/st

79:–/24 delar

EN BRA FEST
BRUKAR VÄXA.LEENDE karaff

1,2 L 59:–/st

TOKIG salladsslunga 39:–

5:–/st
LUGN skål, Ø14 cm
LUGN tallrik, Ø23 cm

299:–/18 delar

SMARTA serveringsfat, Ø38 cm 89:–

FÄRGRIK 
mugg, 25 cl

5:–/st

ROMANTISK
bricka, 52×39 cm 99:– 

GODIS MIX glas
20 cl 49:–/6 st

TRYGG serveringsskål, Ø28 cm 19:–
PANNÅ tablett, Ø37 cm 

19:–
FANTASTISK
pappers-
servetter
40×40 cm
15:–/50 st

REKO glas 
17 cl 9:–/6 st

SLOM flaska med 
kork, 1 L 20:–

FÄRGRIK servis, stengods VÄNLIG bringare, 1 L 19:– SVALKA vitvinsglas, 25 cl 39:–/6 st 
POKAL snapsglas, 5 cl 15:–/6 st DITO bestick 99:–/24 delar

IKEA 365+ serveringsfat, 42×22 cm 99:– SLOM burk, 0,5 L 15:–/st
BLANDA BLANK serveringsskål, Ø28 cm 79:– SYDLIG salladsbestick 19:–/2 delar

IKEA.se/tillaga
HELSINGBORG öppettider: mån–sön 10–20Jordgubbscheesecake.

I RESTAURANGEN: 22:–
Se midsommarhelgens öppettider på IKEA.se/oppettider(Ord. pris 29:–)

Det finaste med midsommar är inte sillen, färskpotatisen eller 
nubben. Det är att man delar den med så många det går. För det är 
få festmåltider som är så inbjudande och öppna för nya bekantskaper 

som den här. IKEA har allt du behöver för att festen ska 
kunna fortsätta växa under hela den ljusa sommarnatten. 

Glad midsommar!
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