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Erbjudandet gäller företag så långt lagret räcker, dock längst t o m 23/9 2012 vid tecknande av Telia Mobilt bredband Företag Stor med minst 18 mån bindningstid. Månadskostnad 149 kr i 6 mån, därefter ord pris 269 kr/mån eller 199 kr/mån för dig med Telia Jobbmobil. Engångs
avgift 200 kr. 4Gmodem ingår, värde 796 kr exkl moms. Datamängd 30 GB, hastigheten inom 4Gnätet 10–30 Mbit/s och 3Gnätet upp till 30 Mbit/s. Priserna gäller inom Sverige och är exkl moms. För mer information och villkor se telia.se/kampanjer

51 % arbetar regelbundet på distans. 
Men går det tillräckligt snabbt?
 Kom-igång med effektiva arbetssätt, välj mobilt bredband 4G från Telia. 
Besök Telias butiker, återförsäljare, telia.se/kampanjer eller ring 90 400.

Välkommen till bättre affärer.

149 kr
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Mobilt bredband  

Företag 4G
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i 6 mån
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Hur länge kan Lööf  
sitta kvar?
Det har inte ens gått ett år sedan Annie 
Lööf  tog över partiledarskapet för Cen-
tern, men det är svårt att se hur hon ska 
lyckas vända partiets katastrofsiffror. 

Lööf  har tagit det politiska klysch-
språket till en ny nivå med ordharanger 
om ”framtidsinriktade förslag” och ”fler 
och växande företag”. I den mån det går 
att uttolka ett budskap handlar det om 
att vässa partiets höger- och storstads-
profil. Det är måhända inte fel i sak, men 
det är knappast en politik som passar 
Centerns traditionella väljarbas. Partiet 
påminner alltmer om en ko som har slä-
pats ut på Sergels torg.

Vem bryr sig om klimatet?
Sveriges tredje största parti har en rela-
tivt trygg tillvaro jämfört med de andra 
småpartierna. Men den senaste SCB-
mätningen visade på ett kraftigt fall när 
missnöjda S-väljare strömmat tillbaka 
till moderpartiet efter Juholts avgång.  

Trots varningar i ansedda tidskriften 
Nature för en förestående miljökollaps 
har väljarnas intresse för de gröna frå-
gorna svalnat. Miljöpartiets försök att 
lansera sig som en tredje kraft i politiken 
har inte heller övertygat.

När pyser luften ur Social
demo kraternas siffror?
Socialdemokraterna har varit som ett 
flugpapper i opinionsmätningarna 
under våren. Men Stefan Löfven minns 
självfallet hur det gick förra gången. När 
väl politiken och den tänkta regerings-
koalitionen presenterades inleddes raset.

Löfven har kunnat njuta av en lång 
smekmånad i medierna, men till hös-
ten är den definitivt slut. Då måste S 
leverera en skuggbudget och visa att det 
finns konkreta förslag bakom allt löst 
prat om jobben. Mycket talar för att his-
torien kommer att upprepa sig. 

Kan Folkpartiet vinna 
 kriget mot verkligheten?
Folkpartiet har en partiledare som både 
är snabb i repliken och skarp i de poli-
tiska konturerna. Jan Björklund är prin-
cipernas vän. Dessvärre har verklighe-
ten blivit hans fiende.

Eurokrisen har nu nått en sådan nivå 
att inte ens Björklund ropar på folkom-
röstning längre. I alla fall inte offentligt. 
På skolans område visar krisen heller 
inga tecken på att bedarra. Nog för att 
det tar tid att vända utvecklingen, men 
efter sex år måste Folkpartiet fråga sig 
om inte kepsarna har skymt sikten för 
viktigare problem såsom vinstintresset 
och etableringsfriheten.

Vart tog Sjöstedteffekten 
vägen?
Allt talar för Vänsterpartiet just nu. 
Marken skakar under eurozonen och frå-
gan om vinster i välfärden blir hetare för 
varje dag som går. Inget parti har sagt 
nej med sådan emfas som Vänsterpar-
tiet. 

Dessutom har man en ny och popu-
lär partiledare som inte kan misstänkas 
för att gömma Leninbyster i garderoben. 
Ändå har den förväntade Sjöstedt-effek-
ten uteblivit. En bidragande orsak är 
antagligen hans koleriska insats under 
partiledardebatten i Agenda. Att ladda 
upp med AC/DC var ingen hit.

Åker KD ut ur riksdagen?
Kristdemokraterna är ett parti med 
ständiga fantomsmärtor. Partiet vägrar 
acceptera att Sverige är ett av världens 
mest sekulära länder, där mycket få väl-
jare känner sig befryndade med det kris-
tet konservativa tankegodset. I stället 
kastar man sig mellan desperata påhitt 
om ”verklighetens folk” och ”relations-
linjen”.

KD:s hopp står till taktikrösterna och 
till att göra avtryck i de viktiga sakfrå-
gor man har makten över – vården och 
äldreomsorgen. De chanserna gör man 
dock sitt bästa för att bränna. Resultatet 
kan mycket väl bli att KD åker ut ur riks-
dagen 2014. 

Lyckas Moderaterna  
ladda om?
Lätt fånget, lätt förgånget, brukar 
det heta. Det gäller i högsta grad 
Moderaternas framgångssaga. 
Motgångarna kommer slag 
i slag och det felfinneri som 
tidigare riktades mot Håkan 
Juholt drabbar nu Modera-
terna. 

Frågan är om Reinfeldt och 
Borg är tillräckligt sugna på 
makten för att bryta idélöshe-
ten. Trötta och nöjda reger-
ingar vinner aldrig val. Fråga 
bara Göran Persson. 

Står Sverigedemokraterna 
ut med varandra?

På ytan ser det stabilt ut för riksda-
gens nyaste parti. Sverigedemokra-
terna lyfter inte i opinionen, men 

det finns heller inget omedelbart 
hot om att åka ur riksdagen. 

Under ytan är det desto 
mer dramatik. Avhoppen 
och uteslutningarna avlö-
ser varandra ute i parti-
distrikten. Centrala städ-
patruller får rycka ut för 
att sopa upp efter lokala 
företrädare som har gjort 
bort sig, alltmedan miss-
nöjet med partitoppen 
breder ut sig.

Massutvandringen har 
blivit SD:s största pro-
blem.

politisk redaktØr
anna.dahlberg@expressen.seanna dahlberg

Annie Lööf (C).

Åsa Romson och Gustav Fridolin (MP). Stefan Löfven (S).

Jan Björklund (FP).

Jimmy Åkesson (SD).

Fredrik Reinfeldt (M).
Göran Hägglund (KD).

Jonas Sjöstedt (V).

Krispartier är 
vi allihop

MmM När partiledarna drabbar 
samman i Almedalen i veckan 
har de en sak gemensamt: 
 nervositeten över det politiska 
läget. Inget parti kan känna 
sig tryggt för närvarande.



Läs mer på ampera.se

Bränsleförbrukning & koldioxidutsläpp enligt UN ECE R101 (viktad, kombinerad): 1,2 l/100km, 27g CO2/km. Miljöklass Euro 5.
Opel Ampera säljs hos Opels återförsäljare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall, Uppsala och Halmstad. Pris från ca 399 900 kr (efter avdragen statlig Supermiljö bils -
premie 40 000 kr). Förmånsvärde netto: 840 kr/mån vid 52% marginalskatt (1 616 kr/mån brutto). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Opel Ampera har 5 års nybilsgaranti och 8 års/16 000 
mils garanti på litiumjonbatteriet. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på 5 år.

Opel Ampera kan köra längre mellan laddningarna än alla andra elbilar. Den tar dig 40 – 80 km på ren el från 
batteriet. Vill du köra längre än så kan den bensindrivna reservgeneratorn utöka eldriften till närmare 
500 km. Som att ha ett eget litet kraftverk i reserv för en sladdlösare upplevelse.

SLADDLÖSARE.
Nya AMPERA

Elbilen med rekordlång räckvidd på upp till 500 km.

Årets bil 2012.
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Skulle det vara val i dag skulle Sverige 
få rödgrön majoritet. Det ger skäl att 
fråga sig om det skulle få några andra 
konsekvenser än rent politiska om vi 
skulle få ett maktskifte i valet 2014. Jag 
tror det. 

Anledningarna är många till att en 
fortsatt alliansregering har betydelse. 
Inte minst är det viktigt för att sätta en 
ordentlig grund för ett bredare demokra-
tiskt Sverige. Fram till valet 2006 hade 
vi haft S-regering i 65 av 74 år. Oavsett 
politisk åsikt så är det inte svårt att se 
det ohälsosamma för ett land att ett och 
samma parti under så lång tid ges ett så 
dominerande inflytande.

Alla reformer till trots är det kanske just 
här vi hittar Alliansens stora betydelse 
för Sverige. Förändringarna i det poli-
tiska landskapet under det senaste de-
cenniet är nämligen mycket dramatiska; 
ändå har mycket av det som hänt fallit  
i glömska, inte minst hos dem som är 
unga, nya i politiken eller helt enkelt inte 
följer svensk inrikespolitik särskilt noga. 
Mycket talade emot borgerligheten 

under lång tid och inte minst under 
1990-talets sista år. Centerpartiet hade 
ett etablerat samarbete med Socialdemo-
kraterna. Efter katastrofvalet 1998 var 
Folkpartiet ett trött parti. Kristdemokra-
terna hade dock gjort ett bra val, men 
bland Moderaterna handlade diskussio-
nen ofta om hur många kristdemokra-

ter det egentligen fanns – de 
fick ju ofta tydlig hjälp att 
klättra i valresultaten av 
moderata sympatisörer. 

De första åren på 2000-
talet präglades sedan av 

stora förändringar. Maud 
Olofsson blev partile-
dare för Centerpartiet, 
Kristdemokraterna 
bytte efter tre decennier 

ut Alf  Svensson och 
Carl Bildt hade läm-
nat plats åt  
Bo Lundgren som 

M-ordförande, för att 
bara några år senare ge 
plats åt Fredrik Rein-
feldt. Det gick också 
allt bättre för Folkpar-

tiet som efter valet 2002 
nästan blev lika stora 
som Moderaterna. 

Det var en ny generation 
som klev fram, en ny era  
i svensk inrikespolitik 
och med det öppnades för 
ett nytt sätt att se på sin 
omvärld. 

Och något helt nytt 
skedde faktiskt då Allian-
sen såg sitt ljus. Fyra partier som his-
toriskt haft svårt att samlas och enas 

bestämde sig för att blicka 
framåt. Internt borger-
ligt revirpinkande ersattes 
av de tre musketörernas 
devis om ”en för alla – alla 
för en”. 

Resan tog två år och 
oändligt mycket jobb. Ur 
gemensamma värderingar 

föddes en samhällsanalys som svenska 
folket kände igen sig i. Förhandlingar 

genomfördes på riktigt 
och man bottnade till-
sammans i nya gemen-
samma förslag. Den så 
kallade Högfors andan 
var född.
Alliansen gav den halva 
av svenska folket som 
saknat ett trovärdigt  
regeringsalternativ just 
detta. Det gav i sin tur 
grund för maktskiftet. 
2006 promenerade så 
Alliansen in i regerings-
kansliet och med det 
kom en omtumlande 
upplevelse för de flesta 
av oss som var med. 

Med sitt SM i reger-
ingsinnehav hade Socialdemokraterna 
här ett naturligt försprång. De hade 
knäckt en viktig kod bakom regeran-
dets konst: Att klara av att regera, idéut-
veckla och skapa reform agendor samti-
digt. Och lägg därtill den kanske vikti-
gaste lärdomen: Vad makt gör med män-
niskor. 

Just detta gör det så viktigt att minnas 
varifrån Alliansen egentligen kommer. 
Om de tröstlösa åren i opposition och 
om den utveckling av politik och förhåll-
ningssätt som ledde fram till valsegern 
2006. Men också om den vita fläck som 
nu med möda och erfarenhet håller på 
att fyllas i – och som är central för att vi  
i Sverige ska få politiska alternativ som 
spelar det politiska spelet på lika villkor. 

Låt därför Alliansen lära sig den vikti-
gaste delen i ett regeringsinnehav: För-
hållandet till makten. Makt är och för-
blir nämligen en viktig del i politikens 
nervsystem. Det är ytterst om makten 
som politik handlar – makten att på-
verka, förnya eller förändra. För ett po-
litiskt parti är detta, kort sagt, inget att 
hymla om. 
Klarar allianspartierna att knäcka 

regerandets kod? Klarar de samtidigt 
av att minnas varifrån de kommer och 
varför svenska folket en gång gav dem 
förtroende att bilda regering? Då kan-
ske det i sin tur blir en nyttig läxa också 
för Socialdemokraterna. Makt är näm-
ligen inget värt för andra än några få, 
om inte goda idéer finns om vad makten 
ska användas till och insikt finns om var 
makten man söker har sitt ursprung.

ULRICA
SCHEN-
STRÖM
Ulrica Schen-
ström är 
kommunika-
tionsrådgi-
vare, politisk 
kommentator 
och moderat 
politiker. Hon 
var stats-
sekreterare 
hos Fredrik 
Reinfeldt i 
Statsråds-
beredningen 
2006–2007.

FØR ALLIANSEN. En fortsatt alliansregering har inte bara betydelse rent politiskt 
utan skapar även en bredare svensk demokrati, menar Ulrica Schenström.

”Ur gemen-
samma vär-

deringar föddes 
en samhällsanalys 
som svenska folket 
kände igen sig i.

Allianspartierna måste komma ihåg varifrån de kommer och varför 
svenska folket gav dem förtroende, skriver Ulrica Schenström.

Låt a-kassan fixa jobben 
I Akademikernas a-kassa, 
AEA, är 650 000 yrkesverk-

samma akademiker medlemmar, en ansenlig 
del av de totalt 3,4 miljoner som a-kassorna 
har totalt. Tilltron till Arbetsförmedlingen 
bland a-kassornas medlemmar är låg, 29 pro-
cent, och a-kassornas kunskap om medlem-
marnas kompetens och om den svenska arbets-
marknaden är outnyttjad. A-kassorna borde 
utnyttjas till mer än att betala ut ersättning 
vid arbetslöshet. Vi borde få förmedla jobb.

81 procent av svenska folket förlitar sig på 
a-kassan vid arbetslöshet. Det är ett starkt 
förtroende, givet hur mycket det faktiska stö-

det har urholkats det senaste årti-
ondet (högsta dagpenning har 
varit 680 kronor sedan 2002). Och 
skälet att vara med i a-kassan är 
givet – alla behöver regelbundna 
ut betalningar för att klara mat och hyra. Med 
ett nöjd kund-index på 76 visar AEA att vi kla-
rar uppgiften bra. NKI för branschen är 70. 

Nu vill vi få chansen att förkorta medlem-
marnas tid i arbetslöshet – och samtidigt 
öka chansen att de får rätt jobb. Att optimera 
matchningen är viktigare än att få ner arbets-
löshetstiden till 0 dagar – att lyckas med det 
är möjligt för en aktör som ansvarar både 

för individens ekonomiska trygghet 
under omställningstiden och för att 
det nya arbetet blir det rätta. 

För att AEA ska få förmedla jobb 
krävs en ändring i lagen och vi har 

förhoppningar och förväntningar på att soci-
alförsäkringsutredningen ser över möjligheten 
för oss att få förmedla jobb för en effektivare 
arbetsmarknad.

Göran Arrius, ordförande för 
Saco. Foto: KALLE ASSBRING

WEBBEN

Alliansen måste 
knäcka maktkoden

Göran arrius  
Katarina BenGtsson eKström

Göran Arrius är ordförande för Saco och  
Katarina Bengtson Ekström föreståndare för  

Akademikernas a-kassa

Läs hela  
artikeln på 

expressen.se/ 
debatt

Fredrik Reinfeldt.
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Sverigedemokraternas 
Jimmie Åkesson är först ut i 
Almedalen. I dag är få besö-
kare på plats, men Åkesson 
tycker att det känns okej, 
säger han till Gotlands Alle-
handa.

Debuten i Almedalen förra året 
gick så där för Sverigedemokra-
terna, enligt Jimmie Åkesson 
själv. Många hade lämnat Got-
land. Jimmie Åkesson var näm-
ligen sist ut under politikveckan.

I år kan det bli på liknande 
sätt – men tvärtom: att besö-
karna inte har hunnit komma. 

På samma sätt som i fjol vill 
partiet tala om välfärden och 
folkhemsbegreppet. Men även 
om kriminalpolitiken, där parti-
ledaren kanske tänker komma 
med några nyheter, säger Jim-
mie Åkesson till Gotlands Alle-
handa.

Antalet evenemang blir bara 
fler och fler för varje år. Och 
trenden för i år heter kor-
tare programpunkter, skri-
ver Gotlands Tidningar.

Almedalsveckan lyckas hålla 
greppet år efter år. Under hela 
2000-talet har politikveckan 
vuxit. År 2001 fanns det 50 olika 
evenemang och i år kommer 
man troligtvis att landa på 1 830 
stycken. I så fall slås fjolårets 
siffra igen – nu med 23 procent.

Däremot har många program-
punkter blivit kortare i år. 

– I år har vi många riktigt 
korta programpunkter, typ kort-
intervjuer kring en enda fråga. 
Och få evenemang pågår längre 
än en timme. Det ska gå fort, folk 
vill inte behöva stanna länge på 
ett ställe. Det är en mycket tydlig 
trend, säger Karin Lindvall, 
koordinator för Almedalsveckan.

Färjepriset till Gotland har 
ökat de senaste åren. Nu 
har gotlänningarna fått nog, 
i dag väntas tusentals per-
soner demonstrera i Visby, 
skriver Dagens Nyheter.

De senaste fem åren har färjepri-
set nästan fördubblats. Många 
väljer därför bort Gotland för en 
billigare resa till Åland eller 
Öland, vilket är oroande för 
turismen på Gotland. 

Golandsupproret mot de höga 
priserna har samlat över 25 000 
namn, och i dag hoppas de att 
minst 10 000 personer ska tåga 
genom Visby med traktorer, häs-
tar och andra färdmedel för att få 
politikerna på Almedalsveckan 
att lyssna. 

Däremot har ingen av riks-
dagspolitikerna tackat ja till att 
debattera färjepriserna under 
Almedalsveckan, skriver DN.

ny ”nitlott”
för Åkesson

Fler punkter 
– och kortare

Uppror mot 
färjepriser

Sammanställt av
JOhANNA CArDell

Jimmie Åkesson – förste talare. Årets notering: 1 830 evenemang.

Statliga myndigheter och 
andra offentliga aktörer 
satsar 10,2 miljoner kronor 
på årets Almedalsvecka. 
Notan får skattebetalarna 
stå för, skriver Svenska 
Dagbladet.

I Visby finns 30 statliga myndig-
heter på plats. Tillsammans gör 
de av med 7,1 miljoner kronor, 
enligt en kartläggning som SvD 
har gjort. Tillsammans med 
andra offentliga aktörer gör de 
alltså av med 10,2 miljoner kro-
nor. Bara sedan i fjol är det en 
ökning med drygt 30 procent.

Myndigheten som satsar mest 
pengar på att marknadsföra sig 
under veckan är Visbybaserade 
Svenska Institutet, som lägger 
850 000 kronor på veckan, enligt 
Svenska Dagbladet. Försvars-
makten kommer inte långt efter, 
den satsar 745 000 kronor.

de satsar tio 
skattemiljoner

Tio skattemiljoner lobbas.

Antalet programpunkter 
under Almedalsveckan slår 
rekord. Trots det har kans-
liet valt att säga nej till 200 
förfrågningar, uppger Sveri-
ges radio Gotland. 

Anledningen till att de får ett nej 
är att de inte platsar i Almeda-
lens kalendarium. Karin Lind-
vall, koordinator för Almedalen, 
säger till Sveriges Radio P4 Got-
land att det handlar om att de 
inte diskuterar och debatterar 
samhällsfrågor, utan att de i stäl-
let vill göra reklam och att sälja.

Trots det kommer det att vara 
1 830 programpunkter i veckan. 
På plats finns många regioner 
för att visa upp sig.

– Det hänger ihop med att kom-
muner i Sverige har likartade för-
utsättningar, de tittar hur andra 
har gjort för att se om det kan 
passa dem, säger Karin Lindwall.

200 event har 
fått nobben

Alla platsar inte i Almedalen. höga priser – ett hot mot turismen.

Välkommen till AlmegA Vid strAnden

En arbetslinje för tjänstesamhället
Välkommen till tre seminarier om reformer 
som kan bidra till en mer konkurrenskraftig 
ekonomi och bättre möjligheter för dem som  
är utanför arbetsmarknaden. Tisdag, onsdag, 
torsdag kl 10.00 – 11.15 

Torehammars tidsmaskin – pub med politisk 
underhållning. Måndag till fredag kl 17.30 till 
19.00.

I år sätter vi upp vårt seminarietält ett  
stenkast från Almedalsparken – utanför  
Wisby strand med utsikt över havet. 

Almedalsveckan 2012
Almegatältet/Wisby strand

Almegas förbund och branscher arrangerar 
seminarier hela veckan!
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Kom till Almegatältet/Wisby Strand  

och almega.se/almedalen

almega.se/
almedalen
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Intern ilska mot partitoppen: 
”Han vet inte vad som händer”

Sverigedemokraterna inleder 
hela politikerveckan i Visby. 
Partiledaren Jimmie Åkesson 
håller sitt tal i kväll.

Men det är ett sargat parti 
som visar upp sig.

Expressen har genom rund-
ringningar det senaste året 
fått signaler från det starka 
Syddistriktet och från Jimmie 
Åkessons hemlän Blekinge att 
många personer som är eller 
har varit tongivande i partiet 
också lägger mycket tid på att 
kritisera partitoppen.

På grund av de ständiga 
hoten om uteslutning är det få 
som vågar torgföra sin kritik.

– Jag ser hur svaga och 
inkompetenta personer lyfts 
fram för att partitoppen ska 
kunna styra dem, säger en SD-
politiker.

Löner kritiseras
En av dem som håller tand 

för tunga är Allan Jönsson, 
populär SD-politiker i Bjuv. 
Han hotades tidigare med ute-
slutning efter att ha kritiserat 
bland annat extra lönerna till 
Jimmie Åkesson och Björn 
Söder.

– Jag har lovat att ta det lite 
försiktigt, sa han till Expres-
sen tidigare i vår om att kriti-
sera partitoppen.

Men alla är inte lika försik-
tiga. I slutet av maj samlades 
en grupp upprorsmakare i 
hembygdsgården utanför Sala. 
De hade bjudit in partisekrete-
raren Björn Söder och andra 
partihöjdare – för att ställa 
dem till svars. 

Ingen trodde på allvar att de 
skulle komma. Mötet var 
egentligen ett tillfälle för kri-

tiker – aktiva, uteslutna och 
avhoppade SD-politiker 
– i partidistriktet Dalarna/
Västmanland att samlas.

– Jag tror inte att Jimmie 
Åkesson vet vad som händer 
i partiet, säger Krister Ekdahl 
som tidigare var tongivande 
namn inom SD i Avesta.

Flickvänner anställs
Expressen har tidigare skri-

vit om gruppens skarpa kritik 
som riktar sig mot distrikts-
ledningen men också mot 
parti toppen. Kritiken – som 
kan sammanfattas i några 
punkter – hörs också från 
andra håll i landet:

WWToppstyrningenWiWpartiet,W
bådeWregionaltWochWpåWriks-
nivå.

WWPengarullningenWtillWparti-
toppenWiWformWavWextralöner.

WWAnställningenWavWfleraW
flickvänner/fruarWtillWparti-
toppen.

WWUteslutningarnaWavWinternaW
kritiker.

OchWmångaWtillägger:
WWEttWurvattnatWnationalis-

tisktWbudskap.
Än högre tonläge väntas 

efter att vallistorna inför 2014 
spikats. Då kan en maktkamp 
bryta ut. Partitoppen riskerar 
att flera tunga 
SD-politiker 
som inte ham-
nar på valbar 
plats vänder 
sin ilska mot 
partiet.

Enligt 
Expressens 
källor planerar 
redan nu flera 
SD-politiker att 

öppet motarbeta partiet om de 
inte hamnar på valbar plats 
på listorna till EU- eller riks-
dagsvalet.

Men många har redan gett 
upp. Expressen har samman-
ställt en lista över avhoppade, 
uteslutna och andra som läm-
nat sina SD-mandat. Det är 
316 personer.

Jämfört med SCB:s siffra på 
att det efter valet fanns drygt 
1 100 förtroendevalda SD-poli-
tiker betyder det att fler än 
var fjärde SD-politiker vänt 
partiet eller politiken ryggen.

Personproblemen får direkta 
konsekvenser för partiets 
 förmåga att bedriva politik. 
I nuläget står 37 SD-stolar 
tomma i kommunerna. Det 
kan jämföras med fyra för Mil-
jöpartiet, två för Vänsterpar-
tiet och noll för de andra parti-
erna.

Vill ha ”bredare listor”
Partisekreteraren Björn 

Söder kommenterar i ett mejl, 
via partiets pressansvarige 
Martin Kinnunen, listan över 
personer som vänt partiet 
eller politiken ryggen:

”ViWarbetarWmålinriktatWdelsW
medW internutbildningW avW
befintligaW medlemmarW menW
ävenWmedWnyrekrytering.WMål-
sättningenWärWattWviWskaWkunnaW
haW betydligtW bredareW listorW
införWvaletW2014.”

Kinnunen fortsätter om kri-
tikerna i distriktet Västman-
land/Dalarna:

”DetWhandlarWomWenWlitenW
gruppWmissnöjdaWfdWmedlem-

marWsomWviW
inteWavserWattW
kommenteraW
vidare.WLokaltW
harWpartietsW
företrädareW
tvingatsW
anmälaWfleraW
avWdeWhärW
personernaW
tillWpolisenWförW
olagaWhot.”

Här är Jimmy Åkessons värsta huvudvärk.
På mindre än två år har mer än var fjärde förtroende-

vald SD-politiker valt att vända partiet eller politiken 
ryggen, visar Expressens kartläggning.

Nu har dessutom lokala SD-politiker gått samman 
– för att motarbeta sitt eget parti.

– Det försvinner folk. Det försvinner pengar. Partiet 
sjunker, säger Krister Ekdahl, utesluten SD-politiker.

David Baas
david.baas @expressen.se

I AlmedAlen

UPPROR I  PARTIeT

MMSedanMvaletMharM1M587MförtroendevaldaMpolitikerM
lämnatMsinaMuppdrag,MenligtMValmyndigheten.M

MM243MavMdemM–M15,3MprocentMavMallaMavhop
pareM–MtillhörMSD.MDetMgörMpartietMkraftigtMöver
representeratMiMförhållandeMtillMvalresultatet.M

SveRIgedemOkRATeRnA     kRAfTIgT ØveRRePReSenTeRAde blAnd AvhOPPARnA
kRISTISkA. Före detta och aktiva sverigedemokrater i Sala är ilskna                    på partitoppen, både lokalt och på riksnivå. På bilden Sören Hammarström, Krister Ekdahl, Roberth Ström och Ove Raskopp. Foto: MiKaEl sjöBERg

hAR PROblem. Jimmie Åkesson får kritik på hur partiet styrs. ”Jag tror inte att han vet vad som hän-
der i partiet”, säger Krister Ekdahl som tidigare var tongivande namn inom SD. Foto: CORnElia nORdsTRöM
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316 namn p̊  de som hoppat av – vÆnd!

UPPROR I  PARTIET

MMDeMandraMpartiernaMharMiMstortM
settMlikaMstorMandelMavhoppareM(avM
detMtotalaMantaletMavhoppare)MsomM
deMfickMrösterMiMvalenM2010:MC:M
8,7Mprocent,MFP:M6,4Mprocent,MKD:M3,8M

Mprocent,MM:M21,0Mprocent,MMP:M
5,7Mprocent,MS:M29,9MprocentMochM
V:M5,5Mprocent.

MMValmyndighetensMsiffrorMtarMinteM
hänsynMtillMpolitikerMsomMsitterMkvarMpåM

sinaMmandatMmenMinteMlängreMföre-
träderMsinaMpartier,MsåMkalladeMpoli-
tiskaMvildar.MExpressenMlistaMärMdärförM
merMrättvisandeMförMhurMmångaMsomM
inteMlängreMföreträderMSD.

SvERIgEdEmOkRATERnA     kRAfTIgT ØvERREPRESEnTERAdE blAnd AvhOPPARnA
kRISTISkA. Före detta och aktiva sverigedemokrater i Sala är ilskna                    på partitoppen, både lokalt och på riksnivå. På bilden Sören Hammarström, Krister Ekdahl, Roberth Ström och Ove Raskopp. Foto: MiKaEl sjöBERg
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RIKSDAGEN
MM William Petzäll –MlämnadeM

partietMochMblevMpolitiskMvilde.
ALE

MM Eddie Påfvelsson  
–MlämnadeMpartietMefterMhotM
omMuteslutningMefterMnaziut-
talande.
ALVESTA

MM Centh Gustafsson  
–MlämnadeMpolitikenMavMper-
sonligaMskäl.

MM Paul Wahlin –MlämnadeM
politikenMiMkommunenMefterM
flytt.

MM Anders Brandell –Mperson-
valdMsomMlämnadeMpolitikenM
efterMmissnöje.

MM Camilla Martinsson –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.
ARBOGA

MM Gunhild Sjöström –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Hans Hagelin –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Karl-Åke Andersson –M
lämnadeMkommunfullmäktige.

MM Per Holfve –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
ARVIKA

MM Linda Perlström –MavsadeM
sigMsinMkommunfullmäktige-
plats.
AVESTA

MM Anita Mattson –MuteslötsM
urMpartiet.

MM Sören Hammarström  
–MuteslötsMurMpartiet.

MM Krister Ekdahl –MuteslötsM
urMpartiet.

MM Sten-Leo Markus  
–MkommunkassörMsomMläm-
nadeMpartiet.
BENGTSFORS

MM Karl Johan Hansen –M
aldrigMvaritMpartimedlem,MblevM
uppskrivenMpåMvalsedeln.

MM Johnny Kjerrulf –MavsadeM
sigMsittMkommunmandat.
BOLLEBYGD

MM Fredrik Lind –MhoppadeMavM
fullmäktige.

MM Nicklas Olausson  
–MlämnatMpartiet.

MM Joakim Anell  
–MlämnatMpartiet.
BORÅS

MM Isabella Demserius  
–MuteslötsMurMpartiet.

MM Henrik Damgren –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

BORLÄNGE
MM Henry Swärd –MuppgettMattM

någonMskrivitMhansMnamnMpåM
valsedelnMtrotsMattMhanMinteM
harMmedMpartietMattMgöra.

MM Kjell G Forslund –MharM
lämnatMkommunpolitiken.

MM Anders Kampl –MlämnadeM
sittMkommunalaMuppdragM
efterMinterntMbråk.

MM Tony Lindblom –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

BROMÖLLA
MM Caroline Kindberg  

–MlämnadeMfullmäktigeMochM
gickMsedanMmedMiMSvensk-
arnasMparti.
BURLÖV

MM Mikael Svensson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Mikael Hansson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
DALS-ED

MM Dick Nykvist –MavgickMfrånM
sittMkommunmandat.
EKERÖ

MM Lars Bredler –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
ENKÖPING

MM Rickard Fahlman  
–MpersonvaldMsomMlämnadeM
kommunfullmäktige.
ESKILSTUNA

MM Per-Ove Bandeus  
–MlämnadeMpolitiken.

MM Ebba Norefjord –MlämnadeM
sittMuppdragMiMkommunen.

MM Mikael Eriksson  
–MlämnadeMpolitiken.

MM Rebecca Thulin  
–MlämnadeMpolitiken.

MM Thomas Lindeberg  
–MlämnadeMpolitiken.

MM Daniel Åberg  
–MlämnadeMpolitiken.

MM Simon Myllyniemi  
–MlämnadeMsittMuppdragMiM
kommunen.
ESLÖV

MM Peter Haglund –MhoppadeM
avMpolitikenMpåMgrundMavMtids-
brist.

MM Alexander Karlsson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
ESSUNGA

MM Per-Erik Simonsson  
–MavgickMfrånMsittMkommun-
mandat.
FALKENBERG

MM Stefan Olausson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
FALKÖPING

MM Maria Ottosson –MavgickM
frånMsittMkommunmandat.

MM Roger B Hermansson  
–MavgickMfrånMsittMkommun-
mandat.
FALUN

MM Ove Raskopp –MuteslötsM
urMpartiet.
FILIPSTAD

MM Levi Klausen –MlämnadeM
kommunfullmäktigeMefterMattM
hanMuppmanatsMlämnaMpar-
tiet.

MM Erik Berg –MlämnadeMsinM
platsMiMkommunfullmäktige.

MM Madelene Olsson  
–MlämnadeMsinMersättarplatsMiM
kommunfullmäktige.
FORSHAGA

MM Göran Olsson –MlämnadeM
partiet.

MM Alexandra Wikenström  
–MpersonvaldMsomMlämnadeM
kommunfullmäktige.
FÄRGELANDA

MM Leif A Westbom –MavgickM
frånMsittMkommunmandat.
GISLAVED

MM Jörgen Hansen –Mperson-
valdMsomMlämnadeMpolitikenM
påMgrundMavMtidsbrist.

MM Axel Torlaksson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
GNESTA

MM Belinda Jehle –MSD:sM
toppnamnMpåMkommunlistanM
2010,MharMlämnat.

MM Mika Torppa –MlämnadeM
kommunpolitiken.

MM Ove Johansson –Mfortfa-
randeMersättareMiMkommun-
fullmäktigeMmenMharMsagtMattM
hanMinteMärMsverigedemokrat.
GRUMS

MM Kenneth Nilsson –MblevMavM
medMfullmäktigeuppdragM
eftersomMhanMinteMboddeMiM
kommunen.
GRÄSTORP

MM Ingemar Jansson –MavgickM
frånMsittMkommunmandat.

GÄLLIVARE
MM Eric Gerhardsson  

–MlämnadeMpartiet.
MM Kjell-Åke Andersson –M

avgickMfrånMsinMkommunplats.
MM Nils Hennix –MavgickMfrånM

sinMkommunplats.
GÖTEBORG

MM Issa Issa –MhoppadeMavM
efterMattMhaMblivitMmiss-
handlad.
HAGFORS

MM Gunnar Alphov –Mperson-
valdMsomMavsadeMsigMsinMfull-
mäktigeplats.
HALLSTAHAMMAR

MM Ove Grandin –MlämnadeM
partietMochMblevMpolitiskMvilde.

MM Greger Thorsén –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
HALMSTAD

MM Göran Lundqvist  
–MlämnadeMpartiet.

MM Mikael Westerlund –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.

HANINGE
MM Markus Ketolainen  

–MlämnadeMpartietMochMallaM
förtroendeuppdrag.

MM Johan Eriksson –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
HEBY

MM Carina Bergman  
–MkommunpolitikerMsomMM
lämnadeMSDMförMND.

MM Mikael Bergman  
–MkommunersättareMsomMM
lämnadeMSDMförMND.
HEDEMORA

MM Sven-Olov Karlsson  
–MlämnadeMpartiet.

MM Ingela Wedefalk –Mhop-
padeMavMsinMfullmäktigeplats.

MM Madelene Johansson  
–MlämnadeMsinaMpolitiskaMM
uppdrag.
HELSINGBORG

MM Dragan Klaric –Mansva-
radeMförMSDMTelevisionMmenM
lämnadeMpartiet.

MM Kaarina Andersson  
–MhoppadeMavMsinMkommun-
fullmäktigeplats.

MM Roberth Vahlgren  
–MuteslötsMurMungdomsför-
bundetMSDU.

MM Stig Rydqvist –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

HERRLJUNGA
MM Göran Julin –MavgickMfrånM

sittMkommunmandat.
HOFORS

MM Kjell Hedman –MharMavsagtM
sigMsinMersättarplats.

MM Ulf Lindström –MutslötsMförM
attMhanMkandideradeMförMNDMiM
valetM2010.

MM Anitha Näsström  
–MuteslötsMförMattMhonMkandi-
deradeMförMNDMiMvaletM2010.

MM Viatcheslav Pouzeev  
–MuteslötsMurMpartiet.

MM Agne Stålberg –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Grete Blomgren –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
HULTSFRED

MM Göran Berglund –MvaldesM
inMiMkommunfullmäktigeMutanM
attMvaraMmedMiMpartiet,MkvarM
somMpolitiskMvilde.

MM Leif Svensson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
HÅBO

MM Mattis Hagström –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Richard Bryngelsson –M
lämnadeMkommunfullmäktige.
HÄRJEDALEN

MM Olle Larsson –MlämnadeM
partiet,MkvarMiMkommunfull-
mäktige.
HÄRNÖSAND

MM Lennart Carlström  
–MuteslötsMurMpartiet.
HÖGSBY

MM Sven-Erik 
Karlsson –Mläm-
nadeMpolitikenM
avMpersonligaM
skäl.

MM Reidar 
Johansson –M
avgickMfrånM
sinM

kommunplats.
HÖRBY

MM Inger Johansson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Johan Hansson –Mperson-
valdMsomMlämnadeMkommun-
fullmäktige.

MM Per Persson –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
JÄRFÄLLA

MM Marita Carlsson –MavsadeM
sigMsinMfullmäktigeplats.
JÖNKÖPING

MM Björn Runn –MpersonvaldM
somMavgickMfrånMkommun-M
ochMlandstingsfullmäktige.
JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING

MM Kristina Wahlberg  
–MavgickMsomMersättareMM
iMlandstingsfullmäktige.

MM Jonas Grahn –MlämnadeM
landstings-MochMkommunfull-
mäktigeMefterMflytt.MKvarMiMpar-
tiet.

MM Anne Karlsson –MlämnadeM
landstingsfullmäktige.

MM Birger Söderberg –Mläm-
nadeMlandstingsfullmäktige.
KALMAR LÆNS LANDSTING

MM Kalle Winner –MlämnadeM
landstingsfullmäktige.
KARLSHAMN

MM Kenth Sohl –MlämnadeM
partiet.

MM Daniel Sundin –MlämnadeM
sinMersättarplatsMiMkommun-
fullmäktige.

MM Stig Werner –MlämnadeM
partietMmenMkvarMsomMpoli-
tiskMvilde.

MM Kenneth Björnekrans  
–MersättareMiMfullmäktigeM
somMsitterMkvarMsomMpoli-
tiskMvilde.
MM Tim Remen –MersättareMiM

fullmäktigeMsomMsitterMsomM
politiskMvilde.

MM Annette Ken-
nartsson  
–MlämnadeMsinM
nämndplatsMiM
kommunen.

MM Kristina 
Werner  
–MlämnadeM
sinMnämnd-
platsMM
iMkom-
munen.

MM Ewa Andersson –MtackadeM
nejMtillMplatsMiMfullmäktige.

MM Karl Müller –MlämnadeM
partiet.
KARLSKOGA

MM Fredrik Molin –MlämnadeM
politiken.

MM Sven-Åke Hedström  
–MlämnadeMsinMersättarplatsM
påMgrundMavMsjukdom.

MM Rickard Jansson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
KARLSKRONA

MM Simon Gruvström  
–MlämnadeMpartiet.
KARLSTAD

MM Camilla Rågfors –MsattMiM
styrelsenMförMSDMVärmlandM
menMnuMuteMiMkylan.
KATRINEHOLM

MM Isak Nygren –MersättareMiM
fullmäktigeMsomMuteslötsMurM
partiet.MHarMflyttatMfrånMkom-
munen.
KINDA

MM Dennis Andersson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Ingvar Blomqvist –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
KIL

MM Sandra Bergman  
–MpersonvaldMsomMavsadeMsigM
sinMfullmäktigeplats.
KNIVSTA

MM Leif Vogel –MuteslötsMurM
partiet.
KLIPPAN

MM Per Rosberg –MlämnatM
kommunaltMuppdrag.

MM Frida Sandberg –MlämnatM
kommunaltMuppdrag.

MM Patrik Christensen –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
KRISTIANSTAD

MM Carl Palmér –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Marlen Jensen –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
KUMLA

MM Niklas Johansson –M
avsadeMsigMsinMkommunfull-
mäktigeplats.

MM Sander Keller –MavsadeMsigM
sinMkommunfullmäktigeplats,M
aldrigMvaritMSD-medlem.

MM Mats Carman –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
KUNGSÖR

MM Albin Tapper –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Gian-Claudio Marinoni –M
lämnadeMkommunfullmäktige.

MM Susanne Hovander –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Urban Nivfors –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
KÄVLINGE

MM Bertil Andersson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
KÖPING

MM Claes Swedenborg –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Lotta Tegborg –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Ove Enarsson –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Per Olof Rizell –Mperson-
valdMsomMlämnadeMkommun-
fullmäktige.

MM Carl Edström –MharMavgåttM
frånMsinMkommunfullmäktige-
plats.
LAHOLM

MM Ewa Lidén –MlämnadeMpar-
tietMefterMinterntMbråk.

MM Erling Karlsson –MlämnadeM
partietMefterMinterntMbråk.
LEKEBERG

MM Linda Wallin –MlämnadeM
politiken.
LEKSAND

MM Fredrik Wilhelmsson  
–MlämnadeMfullmäktigeMpåM
grundMavMflytt.

MM Eric Fries –MersättareMsomM
lämnadeMpåMgrundMavMflytt.

MM Robert Adfeldt –MtackadeM
nejMtillMersättarplats.

Isabella Demserius.

Anders Kampl.

Göran Lundqvist.

316 PERSONER HAR HOPPAT AV

POLITISK VILDE. William Petzäll lämnade SD i september förra året. Foto: jan dÜsing

LÆMNADE MANDAT. Jonas Grahn tvingades lämna 
sina politiska mandat efter att han flyttat från Jönkö-
ping. Han är kvar i partiet.  Foto: sVEn lindWall
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LESSEBO
MM Anders Backe –MavgickM

frånMsinMkommunplats.
MM Björn Salomonson  

–MavgickMfrånMsinMkommun-
plats.

MM Henrik Svensson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Kristian Jensen –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Kurt Landegren –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Mikael Björk –MavgickMfrånM
sinMkommunplats.
LILLA EDET

MM Anders Karlsson –MavgickM
frånMsittMkommunmandat.

MM Ove Svensson –MavgickM
frånMsittMkommunmandat.
LJUSDAL

MM Christina Embretsen –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.

MM Anton Ring Hedman –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.
LJUSNARSBERG

MM Carl-Alfred Falk –MharM
lämnatMpolitiken.

MM Ann-Charlott Ljung  
–MlämnadeMkommunpolitikenM
efterMflytt.

MM Andreas Forsberg –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Christer Ingvarsson –M
lämnadeMkommunfullmäktige.
LOMMA

MM Björn Fränninge –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Bo Ohlsson –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Hans Ramhorn –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Peter Matiasson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Thomas Fränninge –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Tommy Nilsson –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
MALMÖ

MM David von Arnold   
–MutsattesMförMenMifrågasattM
knivskärning,MtackadeMsedanM
nejMtillMfullmäktige..

MM Marianne Christensson  
–MlämnadeMfullmäktige.

MM Cay Elané –MlämnadeM
partiuppdragen.

MM Kjell Håkansson  
–MlämnadeMpartiuppdragen.

MM Lennart Moberg  
–MlämnadeMpartiuppdragen.

MM Henrik Persson –MlämnadeM
Malmöpolitiken.

MM Claes Sjöberg –MlämnatM
partiuppdragMpåMgrundMavM
tidsbrist.

MM Emma Westergren  
–MlämnadeMMalmöpolitiken.

MM Christer Voigt –MlämnadeM
SDMochMkommun-MochMlands-
tingsfullmäktige.

MM Filippa von Platen  
–MavböjdeMfullmäktigeplats.

MM Weronica Östlund  
–MavböjdeMfullmäktigeplats.

MALUNG-SÄLEN
MM Börje Halvarsson  

–MhoppadeMavMsinMM
kommunfullmäktigeplats.

MM Jonas Sundqvist –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Pär Kindlund –MavgickMfrånM
sinMkommunplats.
MELLERUD

MM Peter Bjarting –MlämnadeM
partietMmenMkvarMsomMpolitiskM
vilde.
MJÖLBY

MM Inga-Britt Simonsson –M
lämnadeMkommunfullmäktige.

MORA
MM Nils Brandt –MharMlämnatM

politikenMmenMsägerMsigMinteM
haMlämnatMSD.
MOTALA

MM Joacim Pripp –Mperson-
valdMsomMlämnadeMkommun-
fullmäktige.
MÖNSTERÅS

MM Anders Leander  
–MlämnadeMpartietMefterMhotM
omMuteslutning,MnuMiMSvensk-
arnasMparti.
NORRKÖPING

MM Bernt Eklund –MlämnadeM
partietMinnanMdetMhannMute-
slutaMhonom.

MM Daniel Bergsten –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Ingemar Sleman –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
NYBRO

MM Josefin Hugosson  
–MnågonMskrevMuppMhennesM
namnMpåMvalsedelMtrotsMattM
honMinteMharMmedMpartietMattM
göra.

MM Kalle Winner –MavgickMfrånM
sinMkommunplats.
NYKÖPING

MM Bo Jacobsson –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
NÄSSJÖ

MM Emelie Fogelberg –MavsadeM
sigMsinMplats.

MM Errki Svenson –MavsadeM
sigMsinMplats.

MM Anders Ljungkvist –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.
OcKELBO

MM Linda AnderssonM–MharM
avgåttMfrånMsinMkommunfull-
mäktigeplats.
OLOFSTRÖM

MM Steen Andersen –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
ORSA

MM Anna Bruks –MavgickMfrånM
sinMkommunplats.

MM Nils Brandt –MavgickMfrånM
sinMkommunplats.
ORUST

MM Curt Larsson –MavgickMfrånM
sinMkommunplats.

MM Hans Isaksson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Ingvor Grindsjö –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Roger Andersson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Rune Olsson –MavgickMfrånM
sinMkommunplats.
OSKARSHAMN

MM Bengt-Göran Johnsson  
–MlämnadeMpolitiken.
OXELÖSUND

MM Johnny Fernqvist –MlärMhaM
hoppatMavMefterMhot.

MM Martin Svärdsén –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
RONNEBY

MM Rolf Fredriksson  
–MpersonvaldMsomMlämnadeM
politiken.

MM Andreas Andersson  
–MlämnadeMpartietMochMblevM
politiskMvilde.

MM Magne Mjåtvedt  
–MlämnadeMfullmäktige.
SALA

MM Ann-Christin Lundin Berg 
–MpersonvaldMsomMlämnadeM
kommunfullmäktige.

SANDVIKEN
MM Kent Karlsson –Mperson-

valdMsomMavgickMfrånMsinM
kommunplats.
SIMRISHAMN

MM Mats Jönsson –MlämnadeM
partiet.

MM Johannes Mårtensson  
–MharMlämnatMpolitikenMefterM
internMoenighet.

MM Alexander Mello –MtackadeM
nejMtillMenMersättarplatsMiMkom-
munenMeftersomMhanMinteMärM
medMiMpartiet.
SJÖBO

MM Jan-Uno Jeppsson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
SKÅNE LÄNS LANDSTING

MM Jana Lund –MharMavgåttM
frånMsinMlandstingsfullmäkti-
geplats.

MM Stefan Olsson –MharM
avgåttMfrånMsinMlandstingsfull-
mäktigeplats.
SMEDJEBAcKEN

MM Lars Göransson –Mperson-
valdMsomMavgickMfrånMsinM
kommunplats.

MM Sofie Karlström –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
STAFFANSTORP

MM Fredrik Hansson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Karl Erik Altrell –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Marcus Engdahl –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Stefan Möller –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Bertil Franzén –MharM
avgåttMfrånMsinMkommunfull-
mäktigeplats.
STENUNGSUND

MM Jan-Åke Ahlgren –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Leif Kronhoff –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Stefan Wahlström –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.
STORFORS

MM Jerry Klausen –MblevMavM
medMfullmäktigeplatsenM
eftersomMhanMinteMboddeMiM
kommunen.

MM Stefan Kjell –MavsadeMsigM
sinMkommunfullmäktigeplats.
STRÖMSTAD

MM Solveig Renhammar-
Metus –MlämnadeMnyligenM
partiet.
STRÖMSUND

MM Mikael Säbom –MlämnadeM
partiet,MpolitiskMvilde.

SURAHAMMAR
MM Roberth Ström –MsattMsomM

ersättareMiMkommunfullmäk-
tige,MejMkvarMiMpartiet.

MM Nina Lisberger-Broström 
–MhoppadeMavMpolitiken.
SVALÖV

MM Emil Fennstam –Mperson-
valdMsomMlämnadeMkommun-
fullmäktige.

MM Karolina Henriksson –M
lämnadeMkommunfullmäktige.
SVEDALA

MM Fredrik Ljungberg –Mläm-
nadeMpåMgrundMavMtidsbrist.

MM Tom Thörnquist –MuteslötsM
urMpartiet.

MM Lena Thörnquist  
–MlämnadeMpartiet.

MM Gert Thulin –MlämnadeM
partiet.

SVENLJUNGA
MM Olof Paulin –MavgickMfrånM

sinMkommunplats.
SÄFFLE

MM Per Edlund –MavsadeMsigM
sinMkommunfullmäktigeplats.

MM Sture Lilja –MavsadeMsigM
sinMkommunfullmäktigeplats.

MM Marcus Andersson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Roy Nytomt –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Susanne Johannesson –M
lämnadeMkommunfullmäktige.
SÄVSJÖ

MM Gabriel Fjellander –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.

MM Peter Claesson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
SÖDERHAMN

MM Christel Andersson  
–MlämnadeMpartiet,MkvarMsomM
politiskMvilde.

MM Anita Nordqvist –Mläm-
nadeMsinMfullmäktigeplats.

MM Ann-Catrine Pettersson –M
lämnadeMsinMfullmäktigeplats.

MM Dennis Wallgren –Mläm-
nadeMsinMfullmäktigeplats.
SÖDERKÖPING

MM Simon Kihlberg –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
SÖDERTÄLJE

MM Nader Helawi –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

MM Tobias Kuru –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
SÖLVESBORG

MM Ben-Alve Berntsson –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.
TIBRO

MM Jessica Valund –Mersät-
tareMsomMlämnatMsittMuppdrag.

MM Emil Vahlund –MavgickMfrånM
sinMkommunplats.

MM Barbro Lundberg –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

TIDAHOLM
MM Stig-Erik Werner –MpolitiskM

vilde.
TIERP

MM Kjell Hentilä –MharMnyligenM
avsagtMsigMkommunmandatetM
påMgrundMavMflytt.
TIMRÅ

MM Maria Persson –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
TINGSRYD

MM Mats Örnberg –MuppgesM
haMlämnatMpolitikenMefterMhot.
TJÖRN

MM Jan Abrahamsson –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.
TOMELILLA

MM Sonnie Rönn –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
TORSBY

MM Daniel Brosius –MlämnadeM
partietMochMföreträderMnuMettM
annat.

MM Magnus Karlsson –MstodM
påMlistanMförMpartietMmenMhadeM
flyttatMfrånMkommunen.
TRELLEBORG

MM Annika Sköldekrans –M
lämnadeMsinaMpolitiskaMupp-
dragMiMkommunen.
TROLLHÄTTAN

MM Göran Kummel –MlämnadeM
partiet.

MM Thomas Karlsen  
–MuteslötsMurMpartiet.

MM Gunilla Löfgren –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Johan Enning –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Jonas Boman –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Karl Erik Stridh –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Magnus Hallgren –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Stellan Gedell –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
UDDEVALLA

MM Eric Blomkvist –MlämnadeM
kommunfullmäktigeMefterM
flytt.

MM Mikael Ljungwall  
–MlämnadeMkommunfullmäk-
tigeMefterMflytt.
ULRIcEHAMN

MM Lennart Andersson  
–MlämnadeMpolitiken.

MM Thorleif Petterson  
–MlämnadeMpolitiken.

MM Niclas Sunding –MlämnadeM
politikenMochMuppgesMhaM
lämnatMSD.

MM Karl-Fredrik Mann –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.

MM Per-Olow Ejderhall  
–MpersonvaldMavgickMfrånMsinM
kommunplats.

UPPLANDS VÄSBY
MM Magnus Danielsson –M

lämnadeMkommunfullmäktige.
UPPSALA LÄNS LANDSTING

MM Lars Bleckert –MlämnadeM
landstingsfullmäktige.
UPPVIDINGE

MM Tina Johansson  
–MpersonvaldMsomMavgickMfrånM
sittMkommunmandat.
VAGGERYD

MM Benny Jensen –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Gunnar Danielsson  
–MpersonvaldMsomMavgickMfrånM
sinMkommunplats.

MM Niklas Oscarsson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Torbjörn Johansson –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.

VALDEMARSVIK
MM Cecilia Almgren –MavgickM

frånMsittMkommunmandat.
VARA

MM Carola Carlsson –Mperson-
valdMsomMavgickMfrånMsinM
kommunplats.
VIMMERBY

MM Tomas Holmberg –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
VINGÅKER

MM Alf Andersson –MsitterM
kvarMsomM”neutral”MledamotMM
iMkommunfullmäktige.

MM Claes Wretenfeldt –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
VÅRGÅRDA

MM Emil Andersson –MavgickM
frånMsinMkommunplats.

MM Jonas Holmström –M
avgickMfrånMsinMkommunplats.

MM Patrik Ekelund –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
VÄNERSBORG

MM Stefan Hallgren –MavgickM
frånMsinMkommunplats.
VÄSTERVIK

MM Kenneth Siekas –Mperson-
valdMsomMavgickMfrånMsinM
kommunplats.
VÆRMDØ

MM Hans Brandt –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
VÄSTERÅS

MM Joachim Löfgren  
–MuteslötsMurMpartietMefterM
valet,MsitterMkvarMiMkommun-
fullmäktige.
YSTAD

MM Lars Rosenberg  
–MlämnadeMpartiet,MsitterMkvarM
iMfullmäktige.
ÄLMHULT

MM Stefan Svensson –Mhop-
padeMavMsinMfullmäktigeplats.
ÄLVDALEN

MM Sven Bjurström –MvaldesM
inMiMkommunfullmäktigeMtrotsM
attMhanMinteMharMmedMpartietM
attMgöra.

MM Stefan Olsson –MvaldesMinMiM
kommunfullmäktigeMtrotsMattM
hanMinteMharMmedMpartietMattM
göra.

MM Maria Nordin –MvaldesMinMiM
kommunfullmäktigeMtrotsMattM
honMinteMharMmedMpartietMattM
göra.
ØDESHØG

MM Håkan Johansson –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.

MM Jonny Hjelm –MlämnadeM
kommunfullmäktige.
ÖREBRO

MM David Kronlid –MlämnadeM
partietMochMblevMpolitiskMvilde.

MM Lars Källström –MlämnadeM
partietMefterMhotMomMuteslut-
ning.

MM Sigvard Blixt –MlämnadeM
partietMefterMhotMomMuteslut-
ning.

ÖRKELLJUNGA
MM Bertil Frantz –MavsadeMsigM

sinMersättarplats,MtillhörM
egentligenMettMannatMparti.
ÖSTHAMMAR

MM Peter Blomquist –Mläm-
nadeMkommunfullmäktige.
ÖSTRA GÖINGE

MM Jörgen Sköld –Mperson-
valdMsomMlämnadeMkommun-
fullmäktige.

MM Mats Wagnell –MlämnadeM
kommunfullmäktige.

David von Arnold Antoni. 

Tom Thörnquist.

Niclas Sunding.

David Kronlid.

316 PERSONER HAR HOPPAT AV

UTESLØTS. Lennart Carlström från Härnösand blev 
utesluten ur partiet.  Foto: sTEFan sundKVisT

ANFØLLS. Issa Issa bestämde sig för att hoppa av 
efter att han blivit misshandlad. Foto: andERs YlandER

FOTNOT: Med på listan finns inte de SD-politiker som lämnat sina kommunala mandat, men som fortsätter jobba för partiet. Bland dessa finns till exempel flera riksdagsledamöter och anställda vid riksdags-
kansliet. På listan finns inte heller de ledamöter som inte deltar i det kommunpolitiska arbetat men har kvar sina mandat. Ett litet fåtal av namnen på listan har inte haft förtroendeposter, men varit aktiva inom 
partiet. Några av dem som blivit uteslutna valde att lämna frivilligt innan beslutet om uteslutning blev offentligt.
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”Jag håller på att 
skriva det just nu”

Partiledaren förbereder lördagens tal med nyhet om jobbpolitiken
FØrvÆntansFull. Stefan Löfven har många positiva minnen från Almedalen som han kallar ”ett demokratitorg”. 

Lördagens tal kommer att ta sin 
utgångspunkt i jobbfrågan, där 
Stefan Löfven även kommer att 
ha med sig en nyhet, som Expres
sen berättade i fredags. 

– Det kommer att kretsa kring 
det jag och partiet har påbörjat 
nu om jobbpolitiken. Det finns 
många perspektiv på jobbfrågan 
och det tänker vi utveckla i talet. 
Till exempel arbetsvillkor ur lite 
olika perspektiv, säger Stefan 
Löfven. 

Synpunkter på innehållet
Han får hjälp med att skriva 

talet av Socialdemokraternas 
talskrivare Anders Utbult, råd
givaren Oscar Stenström, inter
nationella sekreteraren Ann 
Linde, politiskt sakkunnige 
Wille Birksten och partiets tales

person i utrikespolitiska frågor 
Urban Ahlin. 

– Jag jobbar aktivt med det och 
håller på att skriva just nu. Vi 
pratar först om inriktning och 
därefter jobbar staben fram för
slag, så får jag versioner till mig 
och anger mina synpunkter. 
Både på det politiska innehållet 
men också på uttryck och på for
muleringar. Jag måste känna 
mig bekväm med talet, säger Ste
fan Löfven.

Almedalsveckan får utstå orätt
vist mycket kritik, tycker han.

– Den är förtalad i onödan. Att 
det skulle vara något slags cir
kus för politiker. Jag tycker att 
det är en bra mötesplats, dels 
träffar man människor man inte 
så ofta träffar annars och under 
lite lättsammare former. Det är 

klart att det finns lobbyorganisa
tioner och PRbyråer där också, 
men det är en del av demokratin. 
Det är en samlingsplats, ett 
demokratitorg skulle man 
kunna kalla det. 

Pressat schema
Han har varit där flera gånger 

tidigare i egenskap av dåvarande 
ord förande för If  Metall.

– Jag har varit på så många 
intressanta seminarier och träf
fat så många intressanta män
niskor under mina år i Almeda
len, och det har gett jättemycket. 
Det är den ena 
bilden. 

– Den andra 
bilden är när jag 
själv får tanka. 
Mitt bästa minne 
är när jag den 
eftermiddagen 
gick och lyssnade 
på politiska ung
domsförbundens 
syn på interna
tionell politik 
och möjlighe

terna globalt. Sedan satt jag där 
på innergården och njöt, med 
världens bästa äppelpaj, läste 
tidningen och tänkte på vad de 
hade pratat om de här ung
domarna. Det var härligt. 

Tidigare år har han varit 
in bokad på runt tre seminarier 
om dagen. I år blir det ett kortare 
men mer pressat schema.

– Jag åker ner på fredagen och 
talar på lördag, och så har vi 
mingel på fredag kväll. Tiden jag 
är där är väldigt uppbokad, 
säger han. 

Innan Stefan Löfven styr mot 
Visby är han på 
semester i Rom 
med hustrun 
Ulla. 

– Att få vara 
tillsammans med 
hustrun är jätte
bra, och i Rom 
dessutom. Där 
har vi möjlighet 
att vara tillsam
mans några 
dagar, det är vik
tigt för mig. 

Stefan Löfven debuterar som partiledare i Visby.
Han tänker utnyttja veckan maximalt genom att släppa en 

nyhet om jobbpolitiken – i sitt tal i Almedalen på lördag.
Fem personer arbetar nu för fullt med att finslipa det 

viktiga framträdandet.
– Jag måste känna mig bekväm med talet, säger Stefan 

Löfven.

Annie 
Reuterskiöld
annie.reuterskiold 
@expressen.se
text

Axel 
Öberg
axel.oberg 
@expressen.se
Foto

MMTraditionenMstartadeMmedMettM
improviseratMtalMsomMdenMdåva-
randeMutbildningsministernMOlofM
PalmeM(S)MhadeMsommarenM1968.M
HanMhöllMsedanMtalMdärMvarjeM
sommarMmenMvarMensamMomMdetM
framMtillM1975.MSedanMblevMdetMalltM
flerMpartiledareMsomMvilleMhållaMtal.

MMSedanM1990-
taletMharMdetM
varitMnärmastM
obligatorisktMförM
partiMledarnaMattM
resaMditMochM
hållaMtalMunderM
politikerveckan.M
IngvarMCarlsson,MGöranMPerssonM
ochMMonaMSahlinMharMallaMtalatMpåM
AlmedalsscenenMfleraMsomrarMvar.M
HåkanMJuholtMgjordeMdetMenMgång,M
förraMsommaren.MIMårMdebuterarM
StefanMLöfven.

MMAlfMSvenssonM(KD)MlederMtalar-
liganMmedM20Mgånger.MOlofMPalmeM
(S)MtaladeM17Mgånger,MLarsMWernerM
(VPK)M16MochMIngvarMCarlssonM(S)M
10.
Källa: www.almedalsveckan.info

FAKFF socialdemokrater
i almedalen

Håkan Juholt. 

vad är det bästa knepet för att komma in på Dn Debatt?
– Var ute i god tid. Det är 

många som slåss om varje publi
ceringsdag och man ökar möjlig
heterna om man kan  plantera en 
idé några veckor i förväg.

Handlar det inte mer om vem 
du är än vad du har att säga?
– Har du en position är du ofta 

bärare av viktig information 

som har högt nyhetsvärde. Så jag 
skulle snarare säga att det hand
lar mer om position än namn.

Finns det några ämnen som är 
extra tacksamma?
– Svårt att säga. Man kan se 

vilka ämnen som genererar 
mycket diskussion. Invandring, 
migrationsfrågor, religionsfrå

gor kan vara tacksamma för att 
de skapar mycket diskussion. 
Det är en annan fråga om det gör 
det lättare att komma in. Att 
lyfta fram timingen är viktigt, 

att hamna rätt i tid. En väldigt 
bra artikel kan bli stendöd och 
försvinna om den är fel i tiden.

David Baas
david.baas@expressen.se

Bo G AnDeRsson,
tidigareMDNM
Debattredaktör,M
nuMPR-konsultM
hosMWestanderM
somMunderM
AlmedalenMlärMutM
sinaMbästaMknepM
förMattMkommaMinM
påMDNMDebatt.

Hall˚ DÆr

FOTNOT:MDenMsomMvilleMhaMkostnadsfriMDNMDebatthjälpMavMBoMGMAnderssonM
skulleMhaManmältMsigMredanM28Mjuni.MWestanderMarrangerarMocksåMPR-
akutenMochMditMgällerMförstMtillMkvarnMförMtider.
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Programledaren bytte friggebod 
mot lyxhotell mitt i Almedalen

”Det här känns 
som en vinstlott”

MM Pris:M1800Mkronor/natt.
MM område:MVidMstrandpromenaden,M

mittMiMAlmedalensMpark.M
MM storlek:M25Mkvm.
MM så Hittade jag boendet:M”JagM

kändeMtillMhotelletMsedanMtidigareMochM
ringdeMdit”.

MM då bokade jag:M”FörMettMårM
sedan.”

MM bekvämligHeter:M”DetMmestaM
somMbehövsMfinns,MdetMvillMsägaMbred-
band,MduschMochMvägguttag”.

I fjol bodde han en bit utanför Visby – i 
en friggebod. 

I år ville han bo bättre.
Därför tittade Staffan Dopping runt 

efter boende ett år i förväg. Till slut ham-
nade han på Almedalens hotell. Men 
resan dit var inte lätt. Tack vare att 
hotellet skulle bygga ut fler rum fick 
Staffan Dopping plats.

– Det här känns som en vinstlott. Om 
jag sköter mig får jag kanske chansen att 
bo här igen, säger han.

När Expressen träffar Staffan Dopping 
har han bara varit i Visby ett par timmar.

– Rummet är jättebra. Det finns ett 
stort bord där jag kan arbeta och lägga ut 
alla mina papper, säger han.

Staffan Dopping ska vara värd för ett 
mingel, vara med i två SVT-program och 

dessutom leda nio seminarier. Så många 
timmar på hotellrummet, som hittills 
har fått bra betyg från programledaren, 
kommer det inte att bli.

Ligger precis vid Almedalen
– Jag kommer att vara där väldigt 

mycket i dag och i morgon (läs i går och i 
dag). I veckan kommer jag kanske vara 
där mellan tre och sju på natten, säger 
Staffan Dopping.

När han ska hem har han inte långt till 
hotellet. Det ligger nämligen precis vid 
Almedalen, där alla seminarium kom-
mer att hållas.

– De är ett av de mest centrala hotel-
len, jag gick på känsla, säger han. 

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

UPPkØP. Programledaren staffan dopping bodde i en friggebod utanför visby 
förra året – nu bor han på hotell mitt i händelsernas centrum.  Foto: Johanna Cardell

S˚ bor StAffAn DoPPing i viSby

VISBY.MHan bokade hotellrummet ett år i förväg.
trots det var det inte säkert att staffan dopping skulle få platsen  

– för att få den fick han berätta vem han var och hur ofta han varit i 
almedalen.

– det var som ett inträdesprov, säger staffan dopping.

ExprEssEn HÆlsar p˚ Hos...
StAffAn DoPPing

staffan dopping utanför sitt hotell.

Catharina Elmsäter-Svärd

Stefan Attefall

Claes Norgren

Åsa Romson

Ingemar Skogö

Lena Erixon

effect vim
m

erby 2012

Fordonsbranschen tar pulsen i "Heta Stolen"...

Intervjuare och moderator 
Bertil Moldén, vd BIL Sweden

ALMEDALSVECKAN I VISBY • HÖGSKOLAN • SAL B25

Tisdag 3 juli 
kl 9.00-9.30
Ingemar Skogö, tidigare 
GD för Vägverket och numera 
landshövding i Västmanlands 
län samt ordförande för FFI 
(Fordonsstrategisk Forskning 
och Innovation). 

Tisdag 3 juli 
kl 15.00-15.30
Stora samhällsresurser satsas 
på olika insatser för att minska 
utsläppen av växthusgaser. 
Claes Norgren har lett 
Riksrevisionens arbete med 
granskningsstrategin 
“Hållbar utveckling - klimat”.

Onsdag 4 juli
kl 9.00-9.30
Lena Erixon, stf GD 
Trafi kverket har under det 
senaste året arbetat intensivt 
med att leda Kapacitets-
utredningen. 

Onsdag 4 juli
kl 15.00-15.30
Catharina Elmsäter-
Svärd, 
infrastrukturminister, 
ansvarar för transport- och 
infrastrukturfrågorna.

Torsdag 5 juli
kl 15.00-15.30
Åsa Romson, 
miljöpartiets språkrör vill 
minska miljöbelastningen 
från trafi ken genom tydliga 
effektiviseringar av 
transportlogistik. 

Fredag 6 juli
kl 9.00-9.30
Stefan Attefall, 
civil- och bostadsminister, 
ansvarar för planering, 
byggande och förvaltning. 

Här får du också chansen 
att själv ställa angelägna frågor 
och få svar direkt

Fordonsbranschen tar pulsen i "Heta Stolen"...

HETA 
STOLEN
HETA HETA 
STOLEN
HETA 
STOLEN
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hotspot. Donners Plats är poppis i veckan. Foto: axel öberg

Många bokar plats första 
dagen efter veckans slut

På Holmen i Visby Hamn finns de 
största utställningsplatserna 
under Almedalsveckan. En bit 
därifrån, längs kajen, finns också 
stora ytor att hyra av Region Got
land. Här kommer bland annat 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, 
och Apoteket att hålla till i år.

Även om de platserna är störst 
är de långt ifrån de mest attrak
tiva.

De hetaste platserna ligger 
i närheten av Donners plats – på 
själva torget men även på Donners 
gata nedåt Almedalen, på Hamn
gatan och på Hamnplan. 

– Det kan vara så att en liten yta 
i ett attraktivt läge är mycket 
bättre än en stor yta i ett mindre 
attraktivt läge. Donners plats och 
Donnersgatan är mest intres
santa, säger Almedalsgeneralen 
Karin Lindvall på Region Gotland.

Samma pris – överallt
Men det är inte dyrare att hyra 

en plats mitt i smeten än en plats 
långt utanför folkflödet. 

– Alla platser kostar precis lika 
mycket, oavsett var man vill stå. 
Sedan är det ytan som avgör pri
set, säger Karin Lindvall. 

Och det finns bara två priser: 
2 000 eller 4 000 kronor per dag.

– Det kostar 2 000 kronor per 
dag upp till 25 kva
dratmeter. Har 
man större yta 
kostar det 4 000 
kronor per dag, 
säger Sonia Lan
din, ansvarig för 
markupplåtelserna 
under Almedals
veckan.

2 000 kronor per 
dag är inga pengar 

för till exempel KTH eller Natur
skyddsföreningen, som bägge 
har platser på Donners plats.

Höjning nästa år
Region Gotland inser att 

priset är lågt och funderar 
på att höja hyran till nästa 
år.

– Den här taxan har 
varit i många, många 
år, men i höst är det 
aktuellt att titta över 
taxan, säger Sonia 
Landin.

Det är alltså inte 
pengarna som 
avgör vem som 
får de mest att
raktiva plat
serna. I stället 
gäller det att 
vara ute i god 
tid. Man får 
inte boka flera 
år i förväg, men redan 
på måndagen, dagen efter 
Almedalsveckan, kan man boka 
plats till nästa år.

– Det är ganska många som gör 
det. Många ansöker också på hös
ten, så de attraktiva platserna 
brukar vara slut i september eller 
oktober, säger Sonia Landin.

Det finns också andra sätt att få 
en bra plats. På en 
stor innergård vid 
Donners gata bru
kar till exempel 
Sida hålla till – men 
den hyrs privat.

– I praktiken allt 
är uthyrt, både 
hotellen, hög
skolan och biblio
teket, säger Sonia 
Landin.

Här är de som fått de bästa platserna under Almedalsveckan.
Men företagen, PR-byråerna och intresseorganisationerna 

betalar bara 2 000 kronor per dag för de attraktiva platserna.
Nu funderar Region Gotland på att höja hyran.
– I höst är det aktuellt att titta över taxan, säger Sonia Lan-

din, ansvarig för markupplåtelser under Almedalsveckan.

De har hetaste läget i Almedalen
BÆstA pLAtsERNA I VECKAN

Karl-Johan Karlsson
karl-johan.karlsson@expressen.se

I ALMEdALEN

hAMNGAtAN
WW Expressen
WW OperationW1325
WW Barncancerfonden
WW Eddy.se
WW NowaWkommunikation
WW SOSWAlarm
WW EffektivaWMedia
WW Svalorna
WW SvenskaWkyrkan
WW BräckeWDiakoni
WW Mag-WochWtarmförbundet

hAMNpLAN
WW SvenskaWKommunalWW
PensionärernasWFörbund
WW Kollektivavtalsstiftelsen
WW AmirWSajadi
WW Polisen
WW MinnesotaWCommunication
WW Fortum
WW Effekt
WW FolkeWBernadotteakademin
WW SvenskaWFranchiseföretagare
WW Demensförbundet
WW Finsam
WW Amnesty
WW Apoteket
WW Vestas
WW RMPWMedia
WW OrganisationenWMotWMobbning
WW LöfbergsWLila

Sammanställning: KARL-JoHAN KARLSSoN

AAKAF seher Yilmaz
BoR:WStockholm.
YRKe:WJuniorkonsultWpåW
Prime.
BAKGRuND:WHarWtidigareW
varitWordförandeWförWSverigesW
elevrådsWcentralorganisation,W
förbundsstyrelseledamotWiW
GrönWungdom,WordförandeWförW
LSUW–WSverigesWungdomsor-
ganisationer,WledamotWiWskol-
verketsWstyrelse.

Hur får man en inbjudan till Primes rosémingel?
– Inbjudningarna går ut till dem 

som är en del av Primes nätverk, 
kunder och personer som vi kän
ner att vi vill lära känna lite bättre.

om man inte fått en inbjudan, finns 
det något sätt att få komma in?
– Vi har vårt mingel måndag till 

fredag. Man kan komma förbi så 
kan vi se om det kan lösas så att 

man får inbjudan till dagen därpå.
Är alla som är att räkna med 
i Almedalen på ert mingel?
– Hehe, det vet jag inte. Det finns 

andra spännande platser att 
besöka. Det passerar någonstans 
mellan 600700 personer varje 
kväll på vårt mingel så väldigt 
många dyker upp.

Vilka är dina bästa mingeltips?
– Det viktigaste är att inte 

glömma sina visitkort. Var intres
serad och ställ många frågor. 
Lyssna på personen du pratar med. 
Våga mingla vidare. Ha en strategi 
– vilka vill du prata med och se till 
att träffa dem. 

 DAVID BAAS

Seher  
Yilmaz, 26
...somWharWW
tagitWöverWW
PrimesW
WtradiWWtions-W
enligaW
WroséWmingel.

hALL˚ dÆR
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De har hetaste läget i Almedalen

Partiledarna väntade och vän
tade. Men det kom aldrig 
någon förfrågan den här 
våren.

– Vi vet inte varför det inte 
blir något, säger statsminis
terns presschef  Roberta Ale
nius.

Fjärde storstadsregionen har 
ställt in Almedalens absolut 
populäraste event, partiledar
utfrågningarna i ”Efter
frågat”, så i år är partiledarna 
”lediga” efter sina tal på 
Almedalenscenen.

”Går att komma tillbaka”
Förra året leddes de popu

lära utfrågningarna av radio
profilen Erik Blix och imitatö
ren Göran Gabrielsson. Tidi
gare var Gabrielsson och tidi
gare programledaren Lars 
Adaktusson parhästar i Visby.

När Expressen når Erik Blix 
vet han egentligen inte varför 
Fjärde storstadsregionen 
– eller East Sweden som de 
kallar sig i år – ställt in.

Det behövdes kanske en 
paus?
– Ja, så var det väl. 
Hur känner du – är det inte 
lite trist?
– Trist, ja, det kan man väl 

tycka. Men det går väl att 
komma tillbaka, kanske under 

valåret. Det har vi pratat om. 
Erik Blix minns väl sina 

utfrågningar i Visby.
– Det var fruktansvärt roligt. 

Men jag har inte musklerna 
att dra det här själv. 

Erik Blix är ändå i Visby den 
här veckan.

– Men jag blir inte där lika 
länge som jag brukar. Jag åker 
i morgon (läs i dag) och åker 
hem igen på fredag morgon.

East Sweden har ännu inte 
kommenterat varför man lagt 
ned ”Efterfrågat”, men i press
meddelanden konstateras att 
man nu ”bygger vidare på 
 traditionen att bjuda på vass 
politisk satir som kvällsunder
hållning efter talen i Alme
dalen”.

Cirkus Kiev underhåller
I år är det humorgänget från 

P3, Cirkus Kiev, som står på 
scen.

Det utlovas bland annat 
”egenhändiga analyser av 
svensk politik” och kommenta
rer kring dagsaktuella händel
ser. ”Vänder man på ordet 
smart får man trams. Och vi 
vågar lova mycket av allt”, 
skriver East Sweden på sin 
hemsida.

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY. Partiledarna kom kväll efter kväll. 
Och det var alltid fullsatt.
Ändå har Fjärde Storstadsregionen lagt ned publik

succén ”Efterfrågat” i år.
– Vi har pratat om att komma tillbaka under valåret, 

säger förra årets utfrågare Erik Blix.

Slutsnackat i 
”Efterfrågat”

SpEx. Håkan Juholt och Göran Gabrielsson på ”Efterfrågat” 
i  Almedalen 2011. Gabrielsson gör här en imitation av utrikes
minister Carl Bildt (M).  Foto: sven lindwall

ExprESSEnS 
ValStuga

DOnnErS platS
 W Rebecca Krus
 W Region Gotland
 W Svenska Akupunkturförbundet
 W Miljömärkning Sverige AB
 W Naturskyddsföreningen
 W Nationaldemokraterna
 W Lantbrukarnas Riksförbund
 W Autism- och Aspergerförbundet
 W Face Europe
 W Sveriges Roll- och Konfliktspels-
förbund
 W Kungliga Tekniska högskolan
 W Sveriges Konsumenter

DOnnErS 
gata

 W Sveriges Television
 W Aftonbladet
 W Gotlands Allehanda
 W Axess TV
 W Civilförsvarsför-
bundet
 W Kvinna till Kvinna
 W Fokus
 W Lärarförbundet talarScEnEn

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare 
på Rädda Barnen. Foto: sven lindwall

1 814 punkter fördelade på 930 
arrangörer trängs i Almedalens 
kalendarium. Allra mest att göra 
får besökarna på tisdag och ons
dag när 900 arrangemang äger 

rum. Helgerna är lugnare med 
bara 31 arrangemang under 
veckans söndagar och lördag.

Ämnesmässigt toppar vård 
och omsorg, med 150 punkter. 

Barn och ungdomsfrågor dis
kuteras också mycket, inte minst 
på Barnrättshustorget.

Elisabeth Dahlin på Rädda 
Barnen hoppas på besked om 
hur Sverige ska arbeta mot barn
fattigdom. Och ensam är inte 
stark i Almedalen.

– Vi har börjat jobba ihop med 
andra barnrättsorganisationer 
för att öka fokuset på våra frå
gor, säger Elisabeth Dahlin, 
generalsekreterare för Rädda 
 Barnen.

Christina Lundell
christina.lundell@expressen.se

Almedalen fortsätter att växa. 
För att nå igenom bruset slår sig organisationer ihop.

BarnkÆmparna Sl˚r Sig ihOp
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Dagens bilD/Se upp i backen! SvenSexa p˚ Glid! Foto: Sven LindwaLL

15.20
lØrdaG

DONNERS PLATS

Sedan oktober 2011 är Nycomed en del av Takeda. Det har gett oss lite mer muskler och lite större kostym,

men innerst inne är vi samma företag som innan. Vi har fortfarande kvar alla de produkter inom olika terapiområden,

som mer än 500 000 svenskar använder varje dag. Och vi kommer att fortsätta jobba på ungefär samma vis

som vi alltid har jobbat. Så vi tror att du kommer att känna igen oss ändå.

Lite mindre norskt. Lite mer japanskt.
Och lika svenskt som alltid.

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna. Besöksadress: Björnstigen 87, 170 73 Solna. Telefon: 08-731 28 00. E-post: infosweden@nycomed.com
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Malou von Sivers: ”Jag måste behålla min plats”

SatSar Stenh˚rt. TV4-programledaren Malou von Sivers och ordföranden för Kristdemokrater-
nas ungdomsförbund Aron Modig toppade förra årets ”Snyggastlistan” – och de tänker ge Almedalen-
besökarna en match även i år. ”Jag måste tänka på det och behålla min plats”, säger Malou von Sivers.

Den har funnits nästan lika 
länge som Almedalsveckan själv. 
Varje år har män och kvinnor 
kämpat och försökt muta sig 
fram till en topplacering – utan 
resultat. I år är Expressens 
”snyggastlista” mer eftertraktad 
än någonsin, åtminstone av 
intresset för listan att döma.

PR-konsulten Jessica W Sand-
berg har inlett en charmoffensiv 
för att hamna på listan och 
twittrade i veckan: Funderar på 
om folket i #almedalen insett att 
det viktigaste som kommer 
hända under veckan är publice-
ringen av #snyggastlistan. 

Listan sammanställs i slutet 
av veckan, utifrån alla vimmel-
bilder. Alla som besöker Visby i 
år har chansen att komma med. 

Sugna på att vinna igen
Vinnare i fjol blev TV4-pro-

gramledaren Malou von Sivers 
och ordföranden för Kristdemo-
kraternas ungdomsförbund, 
Aron Modig. 

Malou von Sivers anländer 
till Visby i morgon bitti. 

– Jag ska framför allt ägna 
mig åt att nätverka, träffa män-
niskor och lyssna på semina-
rier. Jag brukar få en massa 
idéer till programmet som star-
tar igen i september.

Hon tänker ge andra Almeda-
lenbesökare en match på 
”snyggastlistan” även i år:

– Jag måste tänka på det och 
behålla min plats. Jag måste 
förbereda min garderob noga.

Aron Modig deltar som KDU-
ordförande i ett 15-tal debatter 
under veckan – och satsar 
också hårt på att nätverka. 

Hur ska du behålla din 
placering på ”snyggastlistan” 
då?
– Jag har sprungit mycket 

under det senaste året för att 
hålla mig i form. Jag sprang 
maraton, bland annat. Men det 
handlar också om att se glad 
ut, le mycket. Jag ska visa mig 
från min bästa sida.

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

De toppade förra årets 
”snyggastlista” i Almedalen.  
I år slåss de för att behålla 
den åtråvärda placeringen. 
– Jag måste förbereda min 
garderob noga, säger TV4- 
profilen Malou von Sivers.

”Snyggastlistan” är 
hetare än någonsin

17
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1 ARON MODIG, 
Ord förande KDU
I SM i ekonomi 2008 kom 

hans lag bara tvåa. På snyg-
gast-listan blir det bättre upp 
– med sitt bländvita leende 
och fasta handslag går han 
som en säker vinnare.

2 CLAES NYBERG, 
presschef 
Lärarförbundet

Trots att han är en av Almeda-
lens flitigaste mingelbesökare 
hinner han också med att på 
bästa sätt representera sitt 
förbund. Och vara snygg.

3 NICLAS 
LÖVKVIST, vd 
PR-byrån Agency 

Ett känt och snyggt ansikte i 
både Almedalen och PR-bran-
schen och i många flickors 
hjärtan.

4 DANIEL 
STEINHOLTZ, 
management-

företaget Allies
Får oss att tänka på George 
Michael i sin glans dagar, och 
det är inte illa alls.

5 FREDRIK 
SVEDJETUN, 
chefredaktör 

Dagens Media
Funkar både med och utan 
prilla.

6 ANDERS PIHLBLAD, 
stjärn reporter TV4
Gjorde i början av 

veckan succé då han äntrade 
Visbys nattliv iförd fluga. 
Snygg detalj på snygg man.

7 GUSTAV 
EKSVÄRD, jobbar 
på retorikföretaget 

Snacka Snyggt
Men Gustav är snygg, inte 
bara när han snackar.

8 ANDERS 
WALLNER, parti-
sekreterare MP 

Alltid ett vänligt leende och 
en lugn blick bakom glas-
ögonen gör att Anders 
omges av ett attraktivt lugn.

9 STAFFAN 
DOPPING, 
senior konsult 

på K-street advisors
Rappa repliker, glada tillrop 
och lagom vassa armbågar. 
Funkar för mig.

10 JAN HELIN, 
chefredaktör 
Aftonbladet

Inte bästa tidningen, men 
chefen är en snygging.

6 HANNA WAGENIUS, 
ordförande CUF
Denna svala skönhet har 

trots sin ringa ålder lång erfa-
renhet inom politiken. Lägg hennes 
namn på minnet. Du kommer att 
höra det igen.

3MARTINA LIND, entre-
prenör och grundare 
av Politometern.

Ses oftast med en dator i handen 
där hon har nya projekt på gång på 
sin skärm. Har vi tur tittar hon upp 
och visar sitt snygga ansikte.

2EBBA BUSCH, kommu-
nalråd KD Uppsala
När Ebba kliver in ett rum 

blir det samma känsla som när 
en Hollywoodkändis går förbi. 
En fantastisk kombo av intellekt, 
 utseende och humor.

7  ROBERTA ALENIUS, 
presschef hos 
stats ministern 

Ambitiös, snygg och alltid ett steg 
före Reinfeldt.

8 ALEXANDRA PASCA-
LIDOU, tv-profil
Blev en gång i tiden vald 

till Sveriges sexigaste kvinna i 
tidningen Café. Alexandra visar 
tydligt att riktig skönhet aldrig 
bleknar.

9 ANNA KÖNIG 
JERLMYR, 
social borgarråd.

Söt som en sockerbit och alltid väl-
klädd – Stockholms stadshus har 
fått sig ett tillskott av rang.

10 MARGITA INGWALL, 
chefredaktör BMW 
Magazine 

Med sin bakgrund som socionom 
i kombination med sin sympatiska 
uppsyn får Margita alla i sin omgiv-
ning att känna sig sedda och må bra.

Här är den.
Politik och seminarier 

i all ära.
Snyggastlistan är 

ändå den stora snack-
isen i Visby under 
Almedalsveckan.

Lisa von Garrelts har 
återigen korat de 
tjusigaste vimlarna 
under veckan.

4 JESSICA W SAND-
BERG, kampanjledare 
för barnfattigdom, 

Rädda barnen. 
Vass tunga, sug i blicken och ett 
porlande skratt ska inte under-
skattas.

KILLARNA

HEDERSPLATS

SNYGGAST I
 ALMEDALEN

CARL-FILIP HENRIKSSON, 
insatschef, Säpo
Han har vunnit snyggastlistan 
tre år i rad. Någonstans måste vi 
sätta en gräns. Även mot Säpo.

Funkar både med 
och utan prilla

Tidningschefen 
är en snygging

Ett snyggt ansikte 
i flickors hjärtan

Alltid ett steg före 
Reinfeldt

5EBBA HULTKVIST, 
PR-konsult Westander. 
Är troligen urless på att bli 

ihågkommen som Wilma i Skär-
gårdsdoktorn. Men Ebba behöver 
inte oroa sig – nu gör hon karriär 
i PR-branschen.

CARL-FILIP HENRIKSSON, 

tre år i rad. Någonstans måste vi 

LISAS SPANING LISA VON GARRELTS 
är PR-konsult och 
Almedalsvimlare.
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 ALMEDALEN ALMEDALEN

2
en Hollywoodkändis går förbi. 

 utseende och humor.

1 MALOU VON SIVERS, 
programledare TV4
Får med sin fingertopps-

känsla folk att berätta det mesta 
och bästa i sina intervjuer. Lägg 
där till utstrålning och ett vackert 
ansikte. Ni har en given vinnare.

TJEJERNA

Marie JuNgStedt, författare
...som är i Almedalen i veckan.

haLL˚ DÆr

Varför får 
man inte 
missa 
Almedals-
veckan?

–  Man träffar en massa 
människor som man annars 
inte skulle träffa. Du kan 
knyta kontakter och bli inspi-
rerad. 

Vad ska du göra under 
veckan – kommer du att 
marknadsföra dina böcker 
som utspelar sig i Visby?
–  Jag kommer inte vara 

där för att göra reklam för 
dem. Jag är med i 1,6 - och 2,6 
miljonersklubben, så jag 
kommer bland annat att göra 
lite grejer för dem.

Okej, om man vill träffa dig,  
var i Almedalen hittar man 
dig då?
– Mig hittar man på alla 

roliga mingel, och så kommer 
jag att lyssna på talen. 
Annars kommer jag vara en 
del på Donners, så i baren där 
kanske.

Det låter intensivt – hur 
mycket sömn kommer du att 
få?
– Inte så många timmar, 

men det behövs inte. Sova 
kan man göra en annan gång. 
Det sociala är väldigt kul.

Och till sist, vad är ditt 
bästa tips för Almedals- 
besökaren som är här för 
första gången?
– Att gå runt och njuta, 

insupa atmosfären.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

Winni Grosbøll, Bornholms borgmästare. Foto: Sven LindwaLL

Mötet blev lyckat berättar 
hon.

– På tre och en halv dag 

hade vi 730 arrangemang 
och 32 000 besökare – helt 
utan några incidenter.

– Vi är mycket nöjda.
Tycker du att Almedalen 
har något att lära av er?
– Vi har tagit en liten 

annorlunda inriktning och 
har ett större fokus på ide-
ella föreningar och utbild-
ningsinstitutioner. Vi kall-

lar det Folkemöte, just för 
att vi vill att det ska bli ett 
forum där vanligt folk och 
politiker möts. 

– Vanligt folk har ni inte 
så mycket av här.

Christina Lundell
christina.lundell@expressen.se

Winni Grosbøll, 35, borgmästare från Bornholm, 
är på plats för att detaljstudera Almedals-
veckan.

Ön har nyss genomfört sitt första Folkemöte.

BornhoLM Lär av gotLanD
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Vad Vill du lyssna p˚ i Valstugan i Veckan?
Göran Larsson, 
67, pensionerad 
lärare, Hemse:

– Det ska bli 
spännande att 
lyssna på de 
nya partile-
darna, Åsa 
Romson och 
Stefan Löfven.

Ulla-Britt Larsson, 69, 
pensionerad lärare, 
Hemse:

– EU efter finanskri-
sen med Carl Schlyter 
och Anna Maria 
Corazza Bildt är hemskt 
intressant. Jag är glad 
att vi bor så nära att vi 
kan åka in.

Elisabeth Dahlin, 55, 
generalsekreterare, 
Rädda Barnen:

– Jag är intresse-
rad av att höra vad 
Maria. Alla pratar 
om barnfattigdo-
men, nu väntar vi 
på att de för fram 
åtgärder.

Claes Bertilsson, 37, 
presschef, SKL:

– Karl-Petter 
Thorwaldsson, nya 
LO-ordföranden, 
blir intressant att 
följa. Vi förhandlar 
med deras största 
medlemsförbund, 
Kommunal.

Nu bygger vi vALSTugAN

Expressens prisbelönta valstuga är tillbaka: ”Vi ska vara viktigast i Almedalen”

Fortfarande vit, med geting, 
scen och skydd mot sol och regn. 
Fortfarande placerad precis 
nedanför Donners plats, i Hamn-
gatans soligaste hörn.

Altanen är större, trötta 
Almedalsfötter sitter helst och 
den som lyckas tajma in sitt 
besök kan få både kaffe och fika-
bröd.

Men gästerna får stå, åtmins-

tone under intervjuerna. De ver-
kar inte misstycka. Samtliga 
partiledare kommer i år, liksom 
en stor del av regeringen och de 
ledande oppositionspolitikerna.

– Jag är glad över att både par-
tiledare, statsråd och våra vikti-
gaste oppositionspolitiker kom-
mer till vår scen – även i år. Det 
är ett bevis för att Expressens 
ambitiösa politiksatsning också 

går hem hos politikerna 
själva, säger Niklas Svens-
son, politisk reporter.

En Almedalsvecka utan 
Mona Sahlin och Gudrun 
Schyman skulle kännas fat-
tig, så de kommer också, lik-
som några andra, mer opoli-
tiska gäster som ÖB Sverker 
Göranson och Bris nya gene-
ralsekreterare Kattis Ahl-
ström.

I år får våra opinionsmed-
arbetare får en mer framträ-
dande roll. Ledarredaktionens 

Anna Dahlberg och Eric Erfors, 
debattredaktör Joel Holm och 
statsvetaren Jenny Madestam 

turas om att analysera inter-
vjuerna så fort de är avslutade.

– Vi hoppas att vår kunskap 
kan tillföra nya perspektiv på 
politikernas svar, säger Anna 
Dahlberg.

Direktsänder från stugan
Webb-tv-redaktionen har 

planerat för 41 direktsänd-
ningar från Almedalen. Hit-
tills.

– Jag hoppas på stora avslö-
janden och lite breaking news-
känsla, säger Niklas Svensson, 

Expressens valstuga är tillbaka.
Gästerna utgör Sveriges samlade politikerelit.
I år satsar vi ännu mer på direktsändningar och analyser.

Fredrik Reinfeldt intervjuades av Niklas 
Svensson förra året, på tisdag kommer 
statsministern tillbaka.

vALSTugebyggAre. Årets val-
stuga byggdes av Rey Pileborg och 
Peter Tumegård på Hamngatan.  
 Foto: sven lindwall och lisa von garrelts 
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Vad Vill du lyssna p˚ i Valstugan i Veckan?

	14.00	 Raka	svar	Tobias	
Billström	(M)
Niklas Svensson intervjuar 
migrationsministern (M). 
(Direktsänds)

14.20	Vad	var	det	han	sa?
Eric Erfors och Christina 
Lundell analyserar vad 
 migrationsministern sa.

	15.00	 Raka	svar	Åsa	Regnér
Niklas Svensson intervjuar  
RFSU:s generalsekreterare.

	15.30	 Raka	svar	Anna	
Troberg	(PP)
Niklas Svensson intervjuar 
Piratpartiets partiledare.

	16.00	 Intervju	med	
Landsbygdsupproret
Karl-Johan Karlsson inter-
vuar Margaretha Garpe 
och Ted Ljungqvist.

	16.30	 Almedalen	2012
Uppsnack med våra profil-
er. Anna Dahlberg, Jenny 
Madestam, Lotta Gröning, 
K-G Bergström och Niklas 
Svensson.

	17.00	 Intervju	Gustaf	
Kasselstrand
Niklas Svensson intevjuar 
förbundsordförande, SDU.

	11.00	 Raka	svar	Jimmie	
Åkesson
Niklas Svensson intervjuar 
Sverigedemokraternas 
partiledare. (Direktsänds)

11.20	Vad	var	det	han	sa?
Eric Erfors och Christina 
Lundell analysera vad SD:s 
partiledare sa. 
( Direktsänds)

12.00	EU-debatt
Anna Maria Corazza Bildt 
(M:s EU-parlamentariker) 
och Carl Schlyter (MP:s 
EU-parlamentariker). Mod-
erator: Joel Holm.

13.00	Debatt
Oppositionen inför 2014. 
Roger Mörtvik (samhälls-
politisk chef på TCO), 
Jytte Guteland (fd ord-
förande SSU) och Karl-
Petter Thorwaldsson (LO). 
Moderator: Lotta Gröning. 

13.30	Raka	svar	Lena	
Adelsohn	Liljeroth	(M)
Karin Olsson intervjuar 
kulturministern. 
( Direktsänds)

	13.45	 Vad	var	det	hon	sa?
Daniel Suhonen (chefreda-
ktör Tiden) och Marie 
Söderqvist (vd Livsmedels-
företagen och högerdebat-
tör) och Expressens Karin 
Olsson analyserar vad 
 kulturministern sa.

	14.00	 Raka	svar	Åsa	Romson	
(MP)
Niklas Svensson intervjuar 
MP:s språkrör. 
( Direktsänds)

14.20	Vad	var	det	hon	sa?
Eric Erfors och Christina 
Lundell analyserar vad 
MP:s språkrör sa. (Di-
rektsänds)

	17.00	 Intervju	Björn	Lindgren
Niklas Svensson intervjuar 
Grön ungdoms språkrör.

Dagens gÆster 
i valstugan

...och i morgon

Malte Holm, 22, Stockholm, Caro-
line Lundberg, 21, Uppsala, 
Joakim Isheden, 21, Stockholm. 
Samtliga engagerade i Sverigede-
mokratisk Ungdom:

– Vi kommer och lyssnar på 
vår ordförande Gustaf  Kassel-
strand. Vi hoppas att han ska 
kunna ge en rättfram och klar 
bild av våra åsikter.

Carola Carlsson, 55, 
psykoterapeut, Karl-
stad:

– Det som är 
viktigt för mig är 
miljön på vår jord– 
och arbetstillfällena. 
Jag vill lyssna på 
vad Åsa Romson har 
att säga.  

Ossian Ekdahl, 50, 
kommunikationschef 
första AP-fonden, 
Stockholm:

– Raka svar-inter-
vjuerna är intres-
santa. Och intervjun 
om bankernas margi-
naler med Swedbanks 
vd Michael Wolf.

Eva Ekdahl, 50, 
lärare, Stock-
holm:

– Jag är 
intresserad av 
skolfrågor, vad 
de ledandepo-
litikerna har 
att säga om en 
jämlik skola.

Enkät: Christina lundEll Foto: svEn lindwall

nu bygger vi valstugan

Expressens prisbelönta valstuga är tillbaka: ”Vi ska vara viktigast i Almedalen”
som tagit på sig ansvaret för 34 
av veckans intervjuer.

– Expressens  valstuga  ska 
vara  Almedalens  viktigaste 
plats. Det är där det händer. Och 
om  en  minister  väljer  att  avgå 
även under årets Almedalsvecka, 
som för två år sen – eller om det 
stora skatteutspelet från S kom-
mer under veckan – då sänder vi 
direkt, omedelbart. 

Om  det  just  då  skulle  råka 
regna har vi tagit med oss regn-
ponchos så att det räcker till var-
enda åhörare.

i almeDalen

Christina 
Lundell
christina.lundell 
@expressen.se
text

Sven 
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se
Foto
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skriver,MmenMämnetMärMdetMsamma:MsmåMochMstoraMnyheterMomMkäntMfolk.

MMTipsaMoss:Mbekantas.bekanta@expressen.se

18 söndag 1 juli 2012

MMStåuppkomikernMKarinMAdel-
sköldM harM ettM tipsM tillM allaM somM
besökerMAlmedalsveckan.

–M KilklackM gällerM
påM grundM avM gat-
sten,M twittradeM
honMiMgår.

HonM ladeM
snabbtM till,M medM

hänvisningM tillM
debattörenM CissiM
Wallin:

–MHarMförMmigM
attM jagM varM bar-
fotaM närM jagM
mötteM digM iM grän-
derna.MMKanskeMskaMtipsaMomMdetM
medM…

MMErikaM Karlénius,M språkrörM förM
GrönaM studenter,M insågMM
iM gårM attM hennesM resplanM inteM varM såM
genomtänkt:

–M HarM enM biljettM tillM 07.30-färjanM iM
morgonMsomMjagMgärnaMbyterMmotMenM
senareMbåtM(pgaMåkerMfrMUppsalaM&MmåM
gåMuppMcaM03.30).Mngn?,MskrevMhonMpåM
Twitter.

Kilklack eller barfota på kulliga gatstenarMorgonpigg resenär sökes

DeM tvåM giganternaM iM tv-bran-
schen,M SVTM ochM TV4,M skickarM
nerMettMstortMantalMmedarbetareM
somM skaM produceraM ochM sändaM
frånMVisby.

FörMSVTMtillkommerMdessutomM
enMwebbsatsningMsomMgårMunderM
namnetM”Nyhetslabbet”.

–MDetM sänderM viM tvåM gångerM
varjeMdag.MDetMärMettMungtMgängM
somM medM ganskaM enkelM teknikM
försökerMfångaMuppMämnenMsomM
ärM anpassadeM förM enM yngreM
publik,MsägerMTorbjörnMGustafs-
son,MprojektledareMförMAlmedals-
veckanMpåMSVT.

TV4MharMinteMlikaMmångaMpro-
gramM påM plats,M menM sänderM åM
andraM sidanM oavbrutetM helaM
dagarnaMfrånMsinMstudioMutanförM
biblioteketMiMVisby.

Hård konkurrens
–MVårM satsningM ärM fetareM änM

någonsin.M DenM endaM nyhets-
kanalenM somM finnsM iM Sverige,M
TV4MNews,MkommerMviMutnyttjaM
fulltM utM underM veckan,M sägerM
MattiasM Hägerlund,M projekt-
ledareMförMAlmedalenMpåMTV4.

BådaMmenarMattMdetMärMviktigtM
attMslåMkonkurrenten.

–MViM villM visaM framfötternaM iM
viktigaMsamhällsfrågor.MDetMärMjuM
ettM publicM service-uppdrag,M såM
därförM ärM AlmedalenM viktigt,M
sägerM TorbjörnM GustafssonM påM
SVT.

–MVårM huvudkonkurrentM ärM
SVT.MDeMsänderMmycketMsemina-
rier,MmenMdenMtypenMavMjourna-
listikM ägnarM viM inteM ossM åtM där.M
ViMväljerMurMdetMurvalMsomMfinnsM
ochMgörMdetMtillMvårMegenMjourna-
listik,M sägerM MattiasM Häger-
lund.

karl-Johan karlsson
karl-johan.karlsson@expressen.se

AlmedalenMärMinteMbaraMenMkampMmellanMpolitikerna.
IMdagMbörjarMocksåMdenMstoraMkanalkampenMmellanMSVTM

ochMTV4.
–MDetMärMalltidMviktigtMattMvaraMbättreMänMTV4,MsägerM

MTorbjörnMGustafsson,MprojektledareMförMAlmedalsveckanMpåM
SVT.

–MVårMsatsningMärMfetareMänMnågonsin,MkontrarMhansMmot-
svarighetMMattiasMHägerlundMpåMTV4.

KanalKampen
TwiTTersnack 1
MArKMLEVENGooD, tv- 
programledare (@mark_
levengood): ”Imorgon börjar 

Almedalsveckan, 
politikens egen 
Pridefestival. 
Hoppas de har 
lika roligt. Fast 
vi klär oss 
snyggare.”

ErIKMLAGErSTEN,Minforma-
tionsdirektör vid försvars-
makten (@lager-
sten): ”Jag vet 
inte det jag. 
Besättningen på 
HMS Carls-
krona har våld-
samt stiliga 
sjömans uniformer. Rund-
mössa,  blåkrage o allt.”

TwiTTersnack 2
JoNASMMorIAN,Mchef-
redaktör för Makt-
havare.seM(@
promemorian): 
”Nya, sköna 
 sandaler inför 
#Almedalen”
CISSIMWALLIN,M
debattör(@cissiwallin): ”helt 
rätt!”
JoNASMMorIANM(@prome-
morian): ”Tack! Och de torde 

funka ihop med ljus 
linnekostym :-)”

CISSIMWALLINM
(@cissiwallin): 
”absolut!”
JoNASM

MorIANM(@pro-
memorian): ”Jag tänker att 
om jag inte kan bli snyggast i 
så ska jag banne mig åtmins-
tone vara välklädd!”

aLMeDaLs-
TwiTTer

sÆnDer oavbruTeT.MTV4:sMgängMladdarMupp.M Foto:  TV4 

Tv4 i aLMeDaLen
 M ”Nyhetsmorgon” 

sänder från Visby 
mellan sju och tio.

 MTV4 News tar sedan 
över och sänder hela dagen fram 
till åtta på kvällen.

Tv-kanalerna satsar stort på almedalsveckan i år

Adelsköld.

Levengood.

Lagersten.

Morian.

Wallin.

MoriansMnyaMsandaler.

svT i aLMeDaLen
 MSVT har flera studior på 

plats ute i det fria i 
Almedalen, bland annat 
”Gomorron Sverige” och ”SVT Forum”, samt 
”Debatt” och ”Aktuellt”.

 M  Dessutom webbsatsningen ”Nyhetslabbet”.

P˚ PLaTs.MMarianneMrundström,MSVT.M Foto:   Cornelia nordsTröm

ErikaMKaléniusMtarMhelstMenMsenareMfärja.MM Foto: Jan e Carlsson

Wallin.

Dagens Vinnare
Rusning 
efter cyklar

 MCykeluthyraren 
Jacob Harlevi, 29, 
har valt rätt bransch 
– i alla fall kring 
 politikerveckan.
”Det har varit full-
bokat i över två 
månader”, konsta-
terar han nöjt.
 Foto: sVen lindwall JacobMHarlevi.
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Kilklack eller barfota på kulliga gatstenar

KanalKampen

Karin Magnusson 
(@KarinMagnusson):
”Ok, vi är på väg nu. Jag tog låtlistan  
så du behöver inte tänka på den.”

Jan helin (@JanHelin):
”Bra! Då är vi, som vi säger: Rock solid! 
Syns på måndag. Fråga: har vi för lite Springsteen?”

Karin Magnusson 
(@KarinMagnusson):
”Hm. Bra fråga. Det finns en liveversion av The River som är 11.15. Den 
kanske?”

Karin Magnusson 
(@KarinMagnusson):
”ps lite oschysst att du strök You can call me Al när jag hämtade kaffe :(”

Jan helin (@JanHelin):
”Sorry, men listan var gubbig. Odödliga ”Life is life” behövs. Något för 
 tjejerna. ”Na na na na na”

Kolla, de är redan här

Vinnarl˚tar? aftonbladets dj-lista. Foto: TwiTTer/Karin Magnusson

Det är DJ Battle mellan ”Bonnier house Mafia”, expressens 
chefredaktör Thomas Mattsson och Dn:s publisher gunilla 
herlitz, och aftonbladets ledning, chef redaktör Jan helin 
och debattredaktör Karin Magnusson.

Planeringen är i full gång. och nerverna på helspänn. 
i går stångades team aftonbladet mot varandra på 

 Twitter.

På onsdag står stora 
slaget om Almedalen

ellen skillmark Bengtsson, 18, 
jobbar på cafe, 
Jönköping:

– Jag vill att de 
ska spela ”Born 
to be Wild”. 
Tidningar är 
rätt galna av sig.

lars-erik andreasson, 69, 
 pensionär, lin-
köping:

– ”Born at 
zero” kanske, det 
är en bra låt och 
en favorit hos 
mig tidigare. 

FR˚anF Vilken låt tycker du att Bonnier House
 Mafia ska spela på DJ Battle? enkät: Johanna Cardell

Magnusson. helin.

Pr-konsulten staffan Dopping på väg 
mot Visby. han flög från Bromma, 
tillsammans med många andra tidiga 
almedalsbesökare.

robbin grönstedt, vd, Progress Pr. 

ann Tiberg, TV4, på väg till 
Visby från Bromma.

Cecilia Wassaether, vd på 
greatness Pr, jobbar även på 
flygplatsen. 

Bertil Jacobson från 
novus – på väg till 
Visby. han har varit på 
plats sen 1983, alla år. 
en verklig veteran, 
alltså.

stig-Björn ljunggren på 
färjan till Visby, med den 
sedvanliga cigarillen i mun- 
gipan.

sociala medier- 
entreprenören  
emanuel Karlsten  
och flickvännen Julia 
Mjörnstedt, general-
sekreterare på ung 
Cancer, tog färjan över. 

Dagens industris fotograf Claes-göran 
linck på restaurang Vinäger i Visby.

anna söderström, 
Företagarna.

gröna debattören Maria 
Wetterstrand är bland de 
första i Visby.

Dagens politiker Dagens invigning
Politik före pop

 MGustaf Reinfeldt, 19, 
son till statsministern och 
ordförande i Moderata 
ungdomsförbundet i 
Solna, berättade på 
Twitter att han var ”lite 
bitter” över att ha missat 
Peace & Love. Men 
Almedalsveckan missar 
han inte. I går kväll tog 
han färjan över till ön.
 Foto: olle sPorrong

Packat 
på stora 
torget

 MStora 
torget var 
helt fullt i går 
kväll. Visby 
gick man ur 
huse för att 
nyinviga 
stora torget. stora torget. Foto: ChrisTina lundellgustaf reinfeldt.

Mediestrategen och sociala medier-experten  
Brit stakston.

ulf Kristoffers- 
son, TV4.
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MMmMAlmedalsveckan är ett gytter av människor – politiker, på-
tryckare och partydjur trängs med journalister och jokrar i Visby.
MMmMExpressens reporter Fredrik Sjöshult ger dig här 123 

ansikten att hålla koll på under veckan.
MMmMFölj med in på Donners Bar, ut i vimlet och in i diskobåset.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Foto: sven lindwall, Cornelia nordström oCh lisa von garrelts 

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist 
med ordförande Jens Spendrup.

Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén och 
Varbergs kommunalråd, Donnersminglaren 
Jörgen Warborn (M).

Utrikesminister Carl Bildt var kung i diskobåset förra året 
– vad hittar han på i år? Han flankerades av toppmodera-
terna Sofia Arkelsten och Anna Kinberg Batra.

Infoveteranen Bo Krogvig förlorade valet 
som konsult för Socialdemokraterna. Nu är 
han rådgivare på Springtime.

123

Belinda Olsson, programle-
dare för SVT Debatt, sänder 
direkt från Visby måndag, 
onsdag och torsdag.

Patrik Sjöberg gjorde succé under förra 
årets Almedalsvecka och kommer tillbaka i 
år för att i ett samtal i Bris regi berätta om 
hur barn kan skyddas från sexövergrepp.

Östgötakompisar: Norrköpings kommunal-
råd Lars Stjernkvist (S) och länets riks-
dagsledamot Gunnar Axén (M).

Tar SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth  
(i blått linne) Säposkjuts till Systembolaget 
även i år?

Jonas Sjöstedt (V) premiärtalar i Almedalen 
på onsdag. Här intervjuas han av Expres-
sens politikreporter Niklas Svensson.

Politikens tyngsta doldis, regeringens förste 
statssekreterare Gunnar Wieslander och 
Reinfeldts presschef Roberta Alenius.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin ska bland annat diskutera förtroende-
frågor under veckan. Här tillsammans med Tommy Waidelich, riksdagsledamot (S).

Ex-ministern Lena Hallengren (S) och 
Anders Wallin.

Musikern Alexander Bard är en flitig 
deltagare under veckans debatter.

� ansikten�att�ha�koll�på�i�Almedalen
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Boris Lennerhov, vd för Gekås i 
Ullared, återvänder till politiker-
veckan i år för att sätta fokus på 
landsbygdens möjligheter och 
värdet av starka turistmål.Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson.

Tobias Krantz (FP) fick lämna regeringen 
efter kort tid. Nu är han ansvarig för 
utbildningen forskning och innovation på 
Svenskt Näringsliv och ses på Wisby 
Strand på måndagen.

Expressens före detta chefredaktör Staffan 
Thorsell är sommargotlänning och blytung i 
Visbyvimlet. Här ihop med advokat Peter 
Danowsky.

Nyamko Sabuni (FP) vimlar 
på Donners Bar.

Mona Sahlin (S) möter bland andra Swedbankchefen Michael Wolf i en diskussion om 
PR-makt på tisdag. Här tillsammans med Åsa Romson (MP) i fjol.

Sverigedemokraternas parti-
          sekreterare Björn Söder.

Alexandra Pascalidou dubblerar som 
moderator och paneldeltagare i år. Fackför-
bundet Byggnads är en av hennes upp-
dragsgivare.

Fredrik Kornebäck och Dan Lundqvist 
Dahlin, pressekreterare på S respektive 
Kommunal.

Hanna Wallinder från Unionen och 
statsvetaren Jenny Madestam.

Aftonbladets publisher Jan Helin.

Ebba Hultkvist, konsult på PR-byrån 
Westander.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven på Kallis under ett 
tidigare besök i Visby under politikerveckan.

� ansikten�att�ha�koll�på�i�Almedalen
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Svenskt Näringslivs ordförande Urban 
Bäckström gör flera tunga framträdanden i 
början av politikerveckan. Här intervjuas 
han av Expressens ekonomireporter Fredrik 
Sjöshult.

Uppklätt och avslappnat

C-riksdagsledamoten Abir 
Al-Sahlani.

Moderaternas riksdagsgruppledare Anna Kinberg Batra och partiets 
chefsstrateg Per Schlingmann.

KDU:s ordförande Aron Modig.

Carl-Filip Henriksson (till vänster) och Walter Skeppar (mitten) är några av Säpos livvakter 
i Visby.

Landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och 
statsminister Fredrik Reinfeldt (M) framträder  
i Visby på måndag respektive tisdag.

TV4:s politiske stjärnkommentator Ulf 
Kristofferson är en riktig Almedalsveteran.

Ulf Nidefelt är restaurangchef på den givna mötes-
platsen Donners Brunn.

Gustav Andersson är Centerns landstings-
råd i Stockholm och frekvent besökare på 
Donners under veckan.

Ex-finansministern Erik Åsbrink (S) arbetar 
nu för den amerikanska storbanken Goldman 
Sachs och hans dotter Marika Lindgren 
Åsbrink (S) ingår nu i Stefan Löfvens stab.

Räkna med att sommar-
gotlänningen Ingvar Carlsson 
(S) sitter i publiken när Stefan 
Löfven (S) premiärtalar i 
Almedalen på lördag.

Peter Magnusson och  
David Hellenius har hjälpt 
till att lätta upp stämning-
en tidigare veckor.

SEB:s seniorekonom Klas Eklund 
finns med i alla tunga ekonomipa-
neler under veckan. Här tillsam-
mans med bankens informations-
direktör Viveka Hirdman-Ryrberg.

TV4:s politikreporter Anders 
Pihlblad jobbar tidig morgon och 
sen kväll under veckan.
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Uppklätt och avslappnat

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 
Åkesson håller årets första tal i Almedalen.

Rossana Dinamarca förlorade partiledarstriden i Vänsterpartiet och ägnar årets politiker-
vecka åt skolfrågor. Jesper Odelberg ska prata om diskriminering.

Aftonbladets samhällschef Lena Mellin gillar 
egentligen inte Almedalsveckan, men håller 
alltid humöret uppe.

Ex-statssekreteraren Ulrica Schenström (M)
är nu PR-konsult och ska på tisdag ge svar 
på frågan: ”Vem vinner eller försvinner 
2014?” Här tillsammans med statssekrete-
raren, ex-rådmannen Martin Valfridsson, på 
justitiedepartementet.

Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd i 
Stockholms stad.

It- och regionminister Anna-Karin 
Hatt förlorade ordförandestriden i 
Centern men har i år en diger 
Almedalsagenda inom miljöteknik, 
energi och IT onsdag till fredag.

Eftersnackets Piff & Puff – programledaren 
Lars Adaktusson och Göran Gabrielsson 
– har blivit av med sin programpunkt i år 
men Gabrielsson kommer bland annat vara 
med på ett seminarium med Innovations-
bron på onsdag och Adaktusson är en flitigt 
anlitad moderator.

Göran Hägglund, KD-partiledare, bar 
solglasögon när han besökte Expressens 
valstuga i fjol. Han använde senare denna 
bild som profilbild på Twitter.

Riksdagsledamoten Tomas Tobé är Modera-
ternas nya utbildningspolitiske talesman och 
ett hett, eftertraktat namn i veckans paneler.

Gudrun Schyman tituleras i år 
bland annat ”frilansfeminist” 
och har ett tiotal framträdan-
den under politikerveckan.

Superminglaren Björn Rosengren, tidigare 
bland annat näringsminister (S), i dag 
rådgivare i Kinnevikssfären, navigerar 
säkert mellan Donners Bar och power- 
middagar i Visby.

PR-konsulten Robbin Grönstedt från 
Progress PR hjälper i år bland annat Arla att 
dela ut 500 frukostpaket med Expressens 
Almedalstidning.

Expressens politiske kommentator K-G 
Bergström hedrar Donners Bar med ett 
sällsynt besök.

Electrolux presschef Erik Zsiga brukar 
vandra runt i Visby med en dammsugare på 
axeln. Här med Neoredaktören Johan 
Wennström.
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Claes Nyberg har lämnat Lärarförbundet för 
ett jobb som PR-konsult på den digitala 
byrån JMW.

Premiärdags i Almedalen för Annie 
Lööf (C) som partiledare på fredag.

Mångsysslaren Lars Leijonborg och  
Mats Knutson på SVT.

Primes Fredrik Andersson gjorde rosé- 
minglet till ett begrepp i Visby och är nu 
chef för PR-byråns New York-kontor.  
Marie Söderqvist har lämnat Expressen  
och United Minds för toppjobbet som vd för 
Livsmedelsföretagen.

Riksdagsledamoten Veronica Palm (S)  
på jakt efter ett dansgolv i Visbynatten.

TV4:s politikreporter Ann Tiberg, hennes chef Jonas Gummesson med fru Lena och 
Margita Ingwall från Chiffer Media.

Finansminister Anders Borg (M) bjuder in 
till ekonomiskt seminarium på onsdag.

Miljöpartiets partisekreterare Anders 
Wallner.

Almedalsjokern, tidigare justitieministern 
Thomas Bodström (S) med Linda Romanus, 
hans ex-medarbetare som nu är presschef  
på kriminalvården.

Andia Ghafouri från Närings- 
departementet med Uppsalas 
äldrekommunalråd, KD- 
stjärnskottet Ebba Busch.

Tina Ghasemi, moderat kommunpolitiker i 
Stockholm, och riksdagsledamoten Jessica 
Rosencrantz (M).

Ulf Adelsohn (M) och Mats Hulth (S) har grävt ned stridsyxan och är nu  
oskiljaktiga vapenbröder.

Vana Visbyvimlare
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Branschtidningen Resumé har i flera år gjort en pigg Almedalstidning. Här delar av 
fjolårets redaktion: Fredrik Thambert, Margareta Gustafsson, stjärnreportern Leif 
”Honken” Holmkvist och Andreas Rågsjö Thorell.

S-riksdagsledamoten  
Monica Green, aka IT-Titti.

Jenny Strömstedt leder TV4:s 
sändningar från Visby under 
veckan. Här tillsammans med 
maken Niklas. Ivo Banek, en av Vattenfalls presschefer, komikern och moderatorsraketen Karin 

Adelsköld samt Niclas Lövkvist, vd för PR-byrån Agency.

Ex-regeringskollegor i Visbynatten: 
Utbildningsminister Jan Björklund (FP)  
och Mats Odell (KD).

SVT-programledaren Lennart Persson 
messar utanför Donners Bar.

Linda Nyberg varvar jobb på Al-Jazeera med uppdrag för medicin-
entreprenören Christian Kinch på Bactiguard.

Marianne Djudic och Richard Lindh från PR-byrån Taste 
navigerar vant i vimlet.

Swedbankchefen Michael Wolf (till vänster) 
är tyngste börschefen på plats i Visby och 
har ett tungt program som toppas av ett 
besök på Expressens scen på tisdagen.

Bert Karlsson har svårt att släppa politiken 
– Almedalsveckans ständige joker gjorde 
stor succé på Expressens valstugescen 
förra året.

Mats Edman är chefredaktör 
för Dagens Samhälle och 
kollega med Staffan Hällerfors.

PR-konsulten Staffan Dopping ska 
bland annat förklara varför Öresunds-
regionen är ett svart hål i svenska 
riksmedier på ett seminarium på 
måndag.

Hanna Wagenius, ordförande för CUF, har 
13 officiella 
programpunkter
under årets 
vecka.

M-riksdagsledamoten Maria Abrahamsson 
ska bland annat diskutera mediemakt med 
Expressens chefredaktör Thomas Mattsson 
på onsdag.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.
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Löfven är högst 
på lyssnarlistan

Fredrik  
Reinfeldt 

25%
˚sa 

Romson 
8%

Gustav 
Fridolin

6%

Jonas  
Sjöstedt  

5%

Jimmie 
Åkesson

2%

Annie
Lööf
6%

Stefan Löfven är den som flest vill lyssna på i Almedalen.
– Föga överraskande. Han är ny och oppositionsledare 

och dessutom representerar han det parti som just nu har 
de högsta opinionssiffrorna, säger K-G Bergström, politisk 
krönikör på Expressen.

Samtidigt har de flesta lämnat Visby på lördag när Löfven 
kliver upp på scenen.

Partierna har var sin dag under 
Almedalsveckan efter vissa tur-
ordningsregler. På lördag ska 
S-ledaren Stefan Löfven hålla tal. 
Men bara en femtedel kommer 
att stanna till dess.

Det visar en undersökning 
från Yougov, som har special-
rekryterat en panel bestående av 
400 personer som ska besöka 
Almedalen. 385 har svarat på 
vem de ser mest fram emot att 

lyssna på och vilka dagar de ska 
vara i Visby i år.

Journalister är den grupp som 
mest ser fram emot Stefan Löf-
vens tal.

”Problem för Reinfeldt”
Stina Morian, analyschef  på 

Yougov som står bakom rappor-
ten konstaterar:

– Det som sticker ut lite är att 
så många journalister tycker 

 Löfven är intressant, och så få 
statsministern. Det är ett pro-
blem för honom, säger Stina 
Morian, som samtidigt poäng-
terar att panelen endast har kun-
nat välja en favorit.

Bara var fjärde vill helst lyssna 
på statsminister Fredrik Rein-
feldts tal.

Ett relativt stort intresse riktas 
också mot Miljöpartiet.

Partiledaren Åsa Romson, som 
talar i morgon, kommer på tredje 
plats i topplistan, både bland 
besökare i allmänhet och bland 
journalister. Expressens K-G 
Bergström tycker att det är för-
väntat.

– Många har uppfattningen att 
Miljöpartiet inte har gett besked 

om vilket block de ska tillhöra, 
vilket är en ren myt. Miljöpartiet 
numera är ett rödgrönt parti, vil-
ket många inte har insett, så det 
är inte så spännande så många 
tror, säger han.

Flest på tisdag och onsdag
Moderaterna och Vänster-

partiet har dragit vinstlotten 
när det gäller dagar: de talar på 
tisdag respektive onsdag. De 
har chans till storpublik då 7 av 
10 Almedalsbesökare uppger 

att de ska vara 
i Visby just då.

Johanna  
Cardell

johanna.cardell 
@expressen.se

Men fyra av fem kan ha åkt hem när han ska hålla sitt tal

De vill besØkarna lyssna p˚:

Bengt gØransson
förre S-ministern som bojkottar 
Almedalsveckan, i år igen.

HALL˚ DÆR

Varför boj
kottar du 
Almedalen?

– Det dråpliga är att jag 
kommer vara några mil från 
Visby under Almedalsveckan 
men jag kommer inte att åka 
dit. Jag ska vara med på Berg-
manveckan på lördag på Fårö. 
Jag är principiellt motstån-
dare till Almedalen.

Du ser det som ett spektakel?
– Det är de invigdas partaj. 

De kan väl få ha lattjo men det 
spelar ingen roll för politisk 
opinionsbildning för då skulle 
inte Schyman eller Littorin-
affären vara det som får mest 
uppmärksamhet. 

Ofta hyllas Almedalen för sin 
öppenhet, närheten till 
beslutsfattarna och ses som 
ett bevis för den goda 
svenska demokratin. Vad 
säger du om det?
– Det är inte det. Det är inte 

god svensk demokrati. Där 
samlas människor för att bli 
bekräftade av varandra. Det 
är skillnaden mellan opini-
onsbildning och att söka upp-
märksamhet. 

Kan Almedalen vara skadligt?
– Nej. Almedalen är kul för 

de som ingår i gänget. Partile-
darna kanske spelar en viss 
roll, men jag tror inte att det 
som sägs på seminarierna 
påverkar den politiska opini-
onsbildningen. De som åker dit 
– företag och organisationer 
– och satsar så mycket pengar 
kan inte åka hem och säga att 
det var bortkastat. Därför blir 
alla såna internjippon fram-
gångsrika för alla har behov av 
att säga att det var bra.

 DAViD BAAS Stefan Löfven  (58%)
Fredrik Reinfeldt  (13%)
Åsa Romson  (11%)
Annie Lööf  (5%)
Göran Hägglund  (5%)
Jan Björklund  (3%)
Jonas Sjöstedt  (3%)
Jimmie Åkesson  (3%)

I dag: (SD talar)
 33 procent
Måndag:  (MP talar)
 63 procent
Tisdag:  (M talar)
 70 procent
Onsdag:  (V talar)
 70 procent
Torsdag:  (FP talar)
 65 procent
Fredag:  (C talar)
 44 procent
Lördag:  (S talar)
 21 procent
Söndag:  (KD talar)
 5 procent

Reinfeldt ligger tvåa.

Jan 
Björklund

5%

pOpuLÆRASTe 
veckODAgARnA 

ATT beSØkA 
ALMeDALen:

 M27 procent tänker 
vara där hela veckan.

Stefan 
Löfven 
41%

Tomas Tobé (M).
 Foto: roger vikström

Tomas Tobé (M), ordförande i 
riksdagens utbildningsutskott, 
föreslog tillsammans med Lärar-
förbundets ordförande Eva-Lis 

Sirén på DN debatt i går att för-
skoleklass ska bli obligatorisk.

Redan går 96 procent av alla 
sexåringar i förskoleklass.

Men Alliansen är inte enig.
– Jag kan ifrågasätta om det är 

borgerlig politik att strypa den 
lilla valfrihet som faktiskt fortfa-
rande finns, säger Annika Eclund 
(KD), talesperson i förskole- och 
skolpolitiska frågor, till TT.

Utbildningsminister Jan Björk-

lund, och Ibrahim Baylan  
(S) skolpolitisk talesperson. säger 
däremot ja till förslaget

– Vi kommer att ta kontakt med 
dem till hösten så att det kan bli ett 
förslag i närtid, säger han till TT.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

Moderaterns förslag om tioårig skolplikt vållar nya sprickor 
i Alliansen.

Kristdemokraterna är emot förslaget. 

SkOLFØRSLAg SpLITTRAR ALLIAnSen

akKaF Så gjordes undersökningen
 MUndersökningen är genomförd i YouGovs Almedalsopinion 

mellan den 11-29 juni 2012.
 MTotalt har 385 personer deltagit i undersökningen. Inbjudan 

har gått ut till Almedalsbesökare.

TALARnA SOM 
JOuRnALISTeRnA
SeR FRAM eMOT:

Göran 
Hägglund

4%

bengt göransson
ÅLDER: 79.
BOR: Farsta.
BAKGRunD: Socialdemokratisk 
politiker som var konsultativt 
statsråd (kultur- och skolmi-
nister) 1982-89 och utbild-
ningsminister 1989-91. Han 
satt i Svenska riksteaterns 
 styrelse 1974-82 och Svenska 
Filminstitutets förvaltningsråd 
1972-82. 2010 hade han 
 gästprofessuren till Torgny 
Segerstedts minne vid 
 Göteborgs universitet.
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Ólafur Ragnar 
Grímsson sitter av allt att döma 
kvar som president på Island. En 
vallokalundersökning visade att 
den sittande presidenten hade 
ett stöd på 50,8 procent mot 
utmanaren, den 37-åriga tv-
reportern Thora Arnórsdóttirs 
33,6 procent, uppger TT.

Presidenten har främst en 
ceremoniell roll på Island. 
Arnórsdóttir har sagt att hon ser 
presidenten som en samlande 
figur, medan Grímsson anser att 
presidenten ska engagera sig 
mer i politiska frågor. Valloka-
lerna stängde vid midnatt 
svensk tid.

Ólafur Ragnar Grímsson med fru 
röstar i presidentvalet. Foto: stringer

Islands 
president 
sitter kvar

17 månader efter 
diktatorn Hosni Mubaraks fall 
har Egypten nu officiellt fått en 
ny ledare. Muhammad Mursi 
svors i går in som den förste folk-
valde presidenten i Kairo.

– Jag svär vid Gud den all s-
mäktige att noggrant bibehålla 
ordningen i landet och att res-
pektera lagen och författningen, 
samt helt och hållet värna fol-
kets intressen, sade Mursi när 
han svor eden, enligt TT.

Militärrådet gjorde ett utta-
lande där generalerna slog fast 
att de i och med överlämnandet 
av makten till Mursi hållit sina 
löften till folket.

Muhammad Mursi svär president
eden. Foto: stringer

Egyptens 
nya president 
svor eden

I kväll gör Spanien och 
Italien upp om EM-guldet. Redan 
i går smygstartade Allsvenskan 
efter sommaruppehållet. 

Och vilken knall omgången 
bjöd på. Serieledarna Elfsborg 
åkte till Åtvidaberg och fick 
stryk med smått otroliga 5–1.

Efter brakförslusten sågade 
Elfsborgs kapten Anders Svens-
son sitt lag:

– Åtvid är bra, samtidigt som 
vi underpresterar. Det har varit 
vårt signum under våren, att ha 
ett bra försvarsspel. Det var inte 
så i dag, det var väldigt dåligt av 
samtliga, säger han till Canal 
Plus.

Lasse Nilsson kammade noll mot 
Åtvidaberg. Foto: bildbyrån

Allsvenskans 
omstart bjöd 
på stjärnsmäll

Sommarfesten i folk-
massan i centrala Borgholm slu-
tade i tragedi i går på eftermid-
dagen. Av ännu okänd anledning 
skenade en sportbil – och for 
rakt in i ett grönsakstorg som i 
sin tur trycktes in i en glass-
kiosk, som delades i två delar.

Flera personer skadades, 
varav en allvarligt.

– Sportbilen skenade i väg och 
av någon anledning gasade föra-
ren. Gasen kan ha hängt sig eller 
han kan ha fastnat med foten. 
Det har jag ingen åsikt om. Det 
får polisen titta på, säger Anders 
Sporrong, ställföreträdande 
räddningschef  på Öland, till TT.

Bilen for rakt in i folkmassan i 
Borgholm. Foto: karl nilsson

Svår olycka
på sommarfest
i Borgholm

I går avslutades årets 
upplaga av Sveriges största festi-
val – Peace & Love i Borlänge.

Runt 50 000 var på plats för att 
se artister som Thåström och, 
förstås, det stora dragplåstret 
Rihanna. Den 24-åriga sångers-
kan är en världens största under-
hållare – sedan debuten 2005 har 
hon sålt över 25 miljoner album 
och 60 miljoner singlar, vilket 
gör henne till en av tidernas bäst 
säljande artister.

Tidigare under veckan har 
bland andra Roxette, Veronica 
Maggio, Kent och Laleh dragit 
stor publik till sina konserter på 
festivalen.

Thåström var med och drog 
storpublik. Foto: jonas eriksson

Rihanna drog 
50 000 på 
Peace & Love

DEt hÆnDE I VÆRLDEn mEDAn Du DRAck RoSé

världen sport sverige nØjevÆrlden

Dagens bilD/cykELtAxIn hAR tRAmPAt Ig˚ng. Foto: Cornelia nordström

16.20
LØRDAg

DONNERS PLATS
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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

08.00–14.00 14.00–16.00
08.00–17.00 Hur ser morgondagens 

samhällsbyggnad ut?
Debatt & mingel. Arr: Business Arena och tidningen 
Fastighetsnytt. Med Henrik Zetterstedt, affärsut-
vecklare, tidningen Fastighetsnytt. Plats: Restau-
rang Burmeister, Strandgatan.

08.30–09.45 Politisk skandal! Spelar det 
någon roll om du är man eller kvinna?
Frukostseminarium. Arr: Linnéuniversitetet. Med 
Tobias Bromander, forskare i statsvetenskap,  
Linné universitetet. Plats: Skeppsbron 8. 

09.00–17.00 Har Sverige världens lösning? 
Kärnbränsleförvaret – 100 000 år  
på 20 minuter
Mötes- och debattplats. Arr: Svensk Kärnbränsle-
hantering AB (SKB). Plats: Fartyg i Visby hamn, m/s 
Sigyn. 

10.00–17.00 Gör slag i saken – få sockerkoll! 
Om folksjukdomen typ 2-diabetes
Mötes- och debattplats. Arr: Svensk förening för 
sjuksköterskor i diabetesvård och hälso- och 
sjukvårdsföretaget MSD. Plats: Visby hamn.

10.30–12.00 Hur man ska lyssna på politikerna 
för att höra vad de egentligen säger  
och möjligen menar
Seminarium. Arr: Almedalsretorikerna. Med 
Almedals retorikerna, ideell förening. Plats: Wisby 
Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvä-
gen.

10.30–12.00 Från teori till praktik – hur kan man 
jobba praktiskt med jämlikhet,  
mångfald och jämställdhet?
Seminarium & mingel. Arr: Bransch-
organisationen Genusföretagarna. Med 
Anna Karlsson, utbildningsansvarig  
i styrelsen, Genusföretagarna. Gina  
Sharro, media- och kommunikationsansvarig 
i styrelsen, Genusföretagarna. Johanna Lundin,  
regionsansvarig i styrelsen, Genusföretagarna. Kima 
George, medlem, Genusföretagarna. Jessika Anders-
son, medlem, Genusföretagarna. Plats: Joda 
Bar och kök, Skeppsbron. 

12.00–13.00 Utrikesjournalistiken efter Ogaden
Seminarium. Arr: Reportrar utan gränser, Journalist-
förbundet och TU. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.

13.00–14.30 Så skapas en framgångsrik modell för 
specialistvårdval
Seminarium. Arr: Vårdföretagarna. Med Peter Seger, 
vice ordf, Vårdföretagarna. Plats: Wisby Strand 
Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen.

13.15–14.30 Utmaning Europa: Inre marknaden 
20 år – hur ser de nästa 20 åren ut?
Seminarium. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Lena Johansson, 
generaldirektör, Kommerskollegium. Henrik Mørch, 
enhetschef, EU-kommissionen. Anna Maria Corazza 
Bildt, Europaparlamentariker (M). Mikael Gustafs-
son, Europaparlamentariker (V). Elisabeth Thand 
Ringqvist, vd, Företagarna. Moderator Pernilla 
Baralt, chef kommunikationsenheten, EU-kommis-
sionen i Sverige. Plats: Clematis, Strandgatan 20.

13.30–15.00 Vilken vård kan och bör de som äter 
blodförtunnande medel förvänta sig?
Föreläsning. Arr: Doktorn.com Erlandsson & Bloom 
AB. Med Anders Dahlqvist, läkare. Plats: Fartyg 
i Visby hamn, m/s Sigyn.

13.30–15.00 Hur tar kommuner steget från 
mångkultur till interkultur?
Seminarium & mingel. Arr: Botkyrka kommun. Med 
Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande, 
Botkyrka kommun. Helena Rojas Lundgren, utveck-
lingschef, Botkyrka kommun. Jimmy Baker, kommu-
nalråd, Botkyrka kommun. Representant från Euro-
peiska städer mot rasism. Maria Wetterstrand,  
moderator. Plats: Strandgatan 35. 
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14.00–14.30 Värmeåtervinning i bostäder – hur når 
vi EU:s nollvision?
Föreläsning. Arr: Svensk ventilation och HSB. Med 
Britta Permats, vd, Svensk ventilation. Roland  
Jonsson, Energiexpert, HSB. Plats: Holmen, Visby 
hamn.

14.00–15.00 Internet och politiskt deltagande 
– e-Petitioner i Sverige och världen
Föreläsning. Arr: Örebro Universitet. Med Magnus 
Jonsson, doktorand, Örebro Universitet. Martin 
Karlsson, doktorand, Örebro Universitet. Hillar Loor, 
Senior partner, Imcode partner AB. Plats: Almedals-
biblioteket, Cramérgatan 5.

14.00–14.20 Raka svar Tobias Billström
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Tobias Billström, 
migrations minister (M). Niklas Svens-
son, Expressen. Plats: Hamngatan.

15.00–16.30 Klimatpolitik och transporter – satsar 
Sverige rätt?
Seminarium. Arr: BilSweden & MRF. Med 
Claes Norgren, riksrevisor, Riksrevi-
sionen. Runar Brännlund, professor, 
Umeå universitet. Martin Ådahl, vd, 
Fores. Johan Hultberg, jordbruksut-
skottet, (M). Stina Bergström, trafikut-
skottet, (MP). Bertil Moldén, moderator, BilSweden. 
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3. 

15.00–17.00 Vem bryr sig om småföretagen 
i riksdagen?
Seminarium & mingel. Arr: Företagarna och 
Retriever. Med Jens Spendrup, ordförande, Före-
tagarna. Elisabeth Thand Ringqvist, vd, Företagarna. 
Alice Teodorescu, Företagarna. Karin Oddbjörn,  
Retreiver. Linda Larsson, Retriever. Anna-Karin  
Bergius, Comai AB. Peter Olofsson, Privab AB. Plats: 
Mellangatan 9, Visby. 

15.00–15.45 Vägval Europa: Utfrågning om 
Sverigedemokraternas Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EU-kommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med Johnny 
Skalin, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna. K-G 
Bergström, journalist. Lena Mellin, journalist. Plats: 
Clematis, Strandgatan 20.

15.00 Raka svar Åsa Regnér 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Åsa Regnér, general-
sekreterare, RFSU. Niklas Svensson, 
politikreporter. Plats: Hamngatan.

15.30 Raka svar Anna Troberg 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Anna Troberg, par-
tiledare, Piratpartiet. Niklas Svensson,  
politikreporter. Plats: Hamngatan.

16.00 Landsbygdsupproret 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Margaretha Garpe och 
Ted Ljungqvist intervjuas av Lotta 
Gröning. Plats: Hamngatan.
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PROGRAMMET OVAN ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.

Alme-
dAlen
sØndAg
...med Fredrik sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Regeringen vs företagarna
m Konflikten mellan näringslivet och alliansen 
kommer i fokus direkt på söndagen när Företagarna 
först ska dela ut pris till årets mest företagarvänliga 
politiker och presentera sin granskning av vad 
partierna gör för att förbättra näringslivsklimatet på 
sitt traditionsenliga och trevliga mingel.

När det är slut börjar Svenskt Näringslivs semina-
rium med den något vinklade rubriken ”Hur påver-
kas den svenska ekonomin av reformtrötthet?”. 
Chefsekonomen Stefan Fölster slår an tonen för 
Svenskt Näringsliv och han brukar alltid vara intres-
sant att lyssna på. 
 MELLANGATAN 9, KL 15.00/WISBY STRAND, 17.00

diskrimineras sd i medierna?
m Söndagen är SD:s dag och det märks i det annars 
ganska tunna programmet för dagen. Utgivarna tar 

tjuren vid hornen direkt och ställer 
Sverigedemokraternas hetlevrade 
partisekreterare Björn Söder mot bland 
andra Aftonbladets Lena Mellin.

I diskussionen finns även SR-
journalisten Björn Häger med. 
Han har nyligen gett ut boken 
”Problempartiet – mediernas 
villrådighet kring SD valet 2010” 
och konstaterat att  ”det finns en 
outtalad konsensus på redaktio-
nerna om att man ska göra vad 

man kan för att bekämpa det här 
partiet”. 
 ALMEDALENS HOTELL,  

 STRANDVÄGEN 8, KL 17.00

K-g Bergström frågar ut sd
m Förra året gjorde Expressens politiske kommenta-
tor K-G Bergström slarvsylta av dåvarande SD-riks-
dagsledamoten William Petzäll under EU-kommissio-
nens programpunkt Vägval Europa. I år mönstrar 
SD den petade finanstalesmannen Johnny Skalin och 
med tanke på hans insatser i riksdagsdebatter kan 
det bli underhållande.

Kolla också in resten av EU-kommissionen och 
Europaparlamentets intressanta program för veckan 
– många tunga gäster kommer. 

 CLEMATIS, STRANDGATAN 20, KL 15.00

Moderatorn Maria Wetter-
strand.  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Anna Maria Corazza 
Bildt blickar mot framti-
den.  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Företagarnas vd Elisabeth 
Thand Ringqvist och ord-
förande Jens Spendrup 
pratar om småföretag  
i riksdagen. Foto: SVEN LINDWALL

Migrationsminister Tobias 
Billström ska leverera raka 
svar. Foto: JOHANNA BERGLUND

Sharro.

Moldén.

Björn Söder.
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16.00–23.30
16.00–17.00 Får vi den personliga assistans vi 

behöver till rätt kostnad?
Seminarium. Arr: KFS Företagsservice AB. Med 
Hanna Kauppi, vd, Särnmark AB. Fredrik Tamm, vd, 
Doublecheck. Martin Engqvist, redaktör och medie
utvecklare, Spoon Publishing. Bengt Westerberg. 
Mats Edman, chefredaktör, Dagens Samhälle. Plats: 
Gotlands Museum, Strandgatan 14. 

16.00–16.45 Samtal Europa: Illusioner och 
realiteter – om mötet mellan det nya  
och det gamla Europa
Samtal. Arr: EUkommissionens och Europa
parlamentets Sverigekontor. Med Richard Swartz, 
författare och fristående kolumnist. Rolf Gustavs
son, journalist. Plats: Clematis, Strandgatan 20.

16.00–18.30 Mångfald är nyckeln 
till vår framtida utveckling
Seminarium & mingel. Arr: Öresundshuset. Med 
Tobias Billström, migrationsminister, regeringen.  
Antje Jackelén, biskop, Svenska kyrkan. Anders 
Johnsson, författare och samhällsdebattör. Cecilia 
Lind, ordförande, Herbert Felixinstitutet. Tove 
Lifvendahl, författare och samhällsdebattör. Kim 
Østrup, vice vd, IBM Danmark. Moderator: Jan  
Wifstrand, Rapidus och Behrang Miri, RGRA. Plats: 
Öresundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats. 

16.30 Uppsnack – Almedalen 2012 
Uppsnack. Arr: Expressen. Med 
Lotta Gröning, KG Bergström, Anna 
Dahlberg, Jenny Madestam och Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan.

17.00–18.30 Mediemakt: Får 
Sverigedemokraterna en rättvis behandling i 
medierna?
Debatt. Arr: TU/Tidningsutgivarna i sam
 arbete med Sim(o). Med Björn Söder, 
partisekreterare (SD). Björn Häger, jour
nalist. Kersti Forsberg, chefredaktör, City 
Skåne. Lena Mellin, samhällschef, Afton
bladet. Cecilia Garme, moderator. Plats: Almedalens 
Hotell, Strandvägen 8.

17.00–18.00 Migration och välfärd – hur lockar vi 
framtidens talanger till Sverige?
Debatt & mingel. Arr: Global Bar i samarbete med 
Omvärlden. Med Julia Kronlid, ledamot i utrikesut
skottet (SD). Pär Karlsson, kommunikatör, Saco. 
Martin Ådahl, vd, Fores. Plats: Donnersgatan.

17.00–18.00 Hur påverkas den svenska 
ekonomin av reformtrötthet?
Seminarium. Arr: Svenskt Näringsliv samlar 49 
medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 
miljoner anställda. Med Stefan Fölster, chefseko
nom, Svenskt Näringsliv. Eva Werkelin, vd, Kneipbyn  
Resort. Mernosh Saatchi, vd, Humblestorm. Per  
Bolund, Miljöpartiet. Plats: Wisby Strand Congress 
& Event, Donnersgatan/Strandvägen.

20.00–21.00 Sociala medier ritar om kartan
Seminarium. Arr: MSB, Kvinna till kvinna och Svens
ka Röda korset. Med Nadia Elgohary, webbredaktör, 
Kvinna till kvinna. Sofia Mirjamsdotter, journalist och 
expert på sociala medier. Jonas Landgren, forskare 
inom området krishantering och IT, Chalmers teknis
ka högskola. Maude Fröberg, pressekreterare, Röda 
korset. Svante Werger, kommunikationsdirektör, 
MSB. Plats: Antons, Restaurang Hamnplan 5, 
i hörnet Hamnplan/Cramérgatan i Visby.

 22.00–23.30 Samtal om livet, politiken och tron 
med företrädare för dagens parti
Samtal. Arr: Visby domkyrkoförsamling, Svenska 
kyrkan. Med Mikael Mogren, präst, Svenska kyrkan. 
Barbro Matzols, journalist, Kyrkans tidning. Plats: 
S:ta Maria domkyrka.
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MORGONDAGENS PROGRAM – VÆND! = Förtäring = EXPrESSEn-ArrAngEMAng ViD VALStUgAn

Svenska kyrkans biskop Antje 
Jackelén.  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Miljöpartiets Per Bolund 
deltar i ett seminarium 
om ekonomi och reform-
trötthet.  Foto: OLLE SPORRONG

Häger.
SÖNDAG 1 jUlI
14.00 rAKA SVAr med 
tobIAS bIllStrÖM
Migrations minister (M)
15.30 rAKA SVAr med ANNA trobErG
Partiledare, Piratpartiet

MÅNDAG 2 jUlI
11.00 rAKA SVAr med  
jIMMIE ÅkESSoN
Partiledare (SD)
12.00 DEBAtt: EU
Maria CorazzaBildt, EUparlamen
tariker (M) och Carl Schlyter (MP)
13.00 DEBAtt: oPPoSitionEn 2014
Roger Mörtvik, Jytte Guteland och 
Lotta Gröning
13.30 rAKA SVAr med  
lENA ADElSoHN-lIljErotH
Kulturminister (M)
14.00 rAKA SVAr med ÅSA roMSoN
Språkrör (MP)

tISDAG 3 jUlI 
10.30 rAKA SVAr med  
SvErkEr GÖrANSSoN
Överbefälhavare
12.00 DEBAtt: ALLiAnSEn 3.0
Per Schlingmann, chefsstrateg (M), 
Stefan Fölster, chefs ekonom, Svenskt 
Näringsliv, Malin Appelgren, kommu
nalråd, Solna (KD) och Lotta Gröning. 
14.30 rAKA SVAr med  
kArIN ENStrÖM
Försvarsminister (M) 

15.10 rAKA SVAr med  
FrEDrIk rEINFElDt
Statsminister och partiledare (M)
15.30 intErVJU
Michael Wolf, vd Swedbank

oNSDAG 4 jUlI
11.30 rAKA SVAr med  
kArl-pEttEr tHorwAlDSSoN
LOordförande
12.30 rAKA SVAr med  
cAtHArINA ElMSätEr-SvärD
Infrastrukturminister (M)
13.00 rAKA SVAr med  
GUDrUN ScHyMAN
(Fi)
13.30 intErVJU
Före detta höjdhopparen Patrik  
Sjöberg
14.00 rAKA SVAr med  
joNAS SjÖStEDt
Partiledare (V)
16.45 rAKA SVAr med cArl bIlDt
Utrikesminister (M)

torSDAG 5 jUlI 
13.00 rAKA SVAr med 
ErIk UllENHAG
Integrationsminister (FP)
14.00 rAKA SVAr med  
jAN bjÖrklUND
Utbildningsminister och partiledare 
(FP)
15.00 rAKA SVAr med ANNIE lÖÖF
Partiledare (C)

FrEDAG 6 jUlI
13.00 rAKA SVAr med cArIN jäMtIN
Partisekreterare (S)
14.00 rAKA SVAr med  
ANNA-kArIN HAtt
IT och regionminister (C)
15.30 rAKA SVAr med  
ESkIl ErlANDSSoN
Jordbruksminister (C)
16.30 rAKA SVAr med  
MArIA lArSSoN
Barn och äldreminister (KD)

lÖrDAG 7 jUlI
09.45 rAKA SVAr med  
StEFAN lÖFvEN
Partiordförande (S)
11.00 rAKA SVAr med  
vEroNIcA pAlM
Bostadspolitisk talesperson (S)
13.00 rAKA SVAr med MoNA SAHlIN
Före detta partiledare (S)

SÖNDAG 8 jUlI
12.40 rAKA SVAr med  
GÖrAN HäGGlUND
Socialminister och partiledare (KD)

Fotnot: Detta är ett litet urval av 
våra gäster. Samtliga dessa punkter 
direktsänds. Schemaändringar kan 
ske med kort varsel. 

Valstugan ger 
dig raka svar

mot væggen. Expressens valstuga blev en succé i Almedalen förra året. nu finns den på plats igen – och de 
hetaste politiska profilerna kommer i år också. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

tobias 
Billström.

Jimmie 
Åkesson.

Lena Adelsohn-
Liljeroth.

Åsa
romson.

Fredrik
reinfeldt.

gudryn
Schyman.

Jonas
Sjöstedt.

Carl Bildt. Jan Björklund. Annie Lööf. Carin Jämtin. Stefan Löfven. Mona Sahlin. göran Hägglund.

hela dagens program
i valstugan – se sid 16–17
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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

07.30–10.00 10.00–12.00
07.30–09.00 Bygger vi framtidens företag på 

personliga varumärken och farliga idéer?
Frukostseminarium. Arr: Sydsvenska industri- och 
handelskammaren. Med Anna Oscarsson, IT- 
entreprenören bakom Kvittar. Alf Rehn, professor 
 i företagsekonomi. Plats: Fartyg i Visby hamn, m/s 
Sigyn.� 

07.35–07.50 Jimmie Åkesson frågas ut i P1-morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Med Ci 
Holmgren, programledare, Sveriges Radio. Jimmie 
Åkesson, partiledare, (SD). Plats: Donnersgatan.

08.00–09.00 Dagens och gårdagens snackisar
Frukostseminarium. Arr: Resumé i samarbete med 
Nowa kommunikation och Novus opinion. Med Claes 
de Faire, chefredaktör, Resumé. Anders Wall qvist, 
vd, Nowa kommunikation. Torbjörn Sjöström, vd, No-
vus opinion. Rune Nordström, vice vd, Nowa kom-
munikation. Plats: Kronstallgränd.� 

08.15–09.45 Spinn nätet och riv brottspyramiden
Frukostseminarium. Arr: Södertälje kommun i sam-
arbete med Södertälje polismästardistrikt. Med Ing-
var Nilsson, nationalekonom och brottsforskare. 
Gunnar Appelgren, kommissarie, polismyndigheten 
Stockholms län. Rose-Marie Lundqvist, chef sociala 
insatsgruppen, Södertälje kommun. Tomas Karlsson, 
politisk redaktör, Länstidningen Södertälje. Jona-
than Razai, ungdomsrepresentant, Polismästarens 
ungdomsråd. Lotta Thyni, kommunikationsansvarig, 
Södertälje polismästardistrikt. Boel Godner, kom-
munstyrelsens ordförande, Södertälje. Marita Lär-
nestad, kommunalråd i opposition, Södertälje. Anni-
ka Dopping, moderator. Plats: Wisby Strand Con-
gress & Event, Donnersgatan/Strandvägen.� 

08.30–09.30 Kan Sverige bli västvärldens 
tillväxthjälte 2030?
Frukostseminarium. Arr: Kairos Future. Med Jonas 
Milton, vd, Almega. Maria Khorsand, vd, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. Carola Gunnarsson, op-
positionsråd i Sala (C), tredje vice ordförande SKL. 
Mats Lindgren, vd, Kairos Future. Plats: Fartyg i 
Visby hamn, Teaterskeppet.� 

08.30–10.00 Valet 2014 – vem tar vem?
Seminarium. Arr: Reformklubben. Med Carl Fredrik 
Johansson, moderator, Reformklubben. Eric Sund-
ström, chefredaktör, Dagens Arena. Mikaela Valters-
son, vice vd, Kunskapsskolan. Stina Morian, analys-
chef, Yougov opinion. Tove Lifvendahl, liberal sam-
hällsdebattör och författare. Plats: Högskolan på 
Gotland, Cramérgatan 3.

09.00–11.00 Att bryta ny mark – gränslöst 
företagande
Seminarium. Arr: Företagarna. Med Ewa Björling 
(M), handelsminister. Sandro Scocco, chefsekonom, 
Global utmaning. Maria Ludvigsson, ledarskribent, 
Svenska Dagbladet. Lotta Gröning, Expressen. Elisa-
beth Thand Ringqvist, vd, Företagarna. Plats: Mel-
langatan 9.

09.00–10.00 Liberala dagen: Är det liberalt att 
beskatta utsläpp?
Seminarium. Arr: Fores. Med Maria Wetterstrand, 
före detta språkrör, Miljöpartiet. Mattias Svensson, 
redaktör, Neo. Martin Ådahl, chef, Fores. Daniel Eng-
ström, programchef, Fores. Plats: Krukmakarens 
hus, Frälsningsarmen, Mellangatan 21.

09.00–18.00 Crisis, challenges and new visions of 
the Swedish Welfare Model
Debatt. Arr: Scandinavian Institute for 
Policy Studies. Med Yonhyok Choe, di-
rector, Scandinavian Institute for Policy 
Studies. Ingvar Carlsson, före detta 
statsminister (S). Göran Therborn, 
professor, Cambridge University. Lennart Eriksson, 
professor, Stockholms Universitet. Sven E O Hort, 
professor, Södertörns universitet. Yong-Ik Kim, pro-
fessor, Seoul National University. Carola Gunnars-
son, tredje vice vd, SKL. Sun-Gyu Go, professor, Ko-
rean Civic Education Institute for Democracy. 
Chang-Gon Lee, director, Social Policy Institute Ko-
rea. Plats: Hansa Utbildning AB, Bredgatan 4.

09.30–11.00 Är svenska lobbyister snällare 
– hur unikt är Sverige?
Seminarium. Arr: Precis. Med Cathrine Stuart, ord-
förande, Interel European Affairs. Larry Meyers, 
Lobbyist. Martina Lind, pr-konsult, Nordic Public  
Affairs. Anna Carlstedt, förbundsordförande, IOGT-
NTO. Olof Pettersson, moderator. Plats: Öresunds-
huset, Hästgatan 1.
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10.00–11.45 Hur sociala investeringar rår på 
utanförskapet
Seminarium. Arr: Idéer för livet/Skandia. 
Med Beatrice Ask (M), justitieminister. 
Ingvar Nilsson, nationalekonom rapport-
författare. Ebba Busch (KD), kommunal-
råd, Uppsala. Ellinor Eriksson (S), för-
bundssekreterare, SSU. Lena Hök, chef 
Idéer för livet, Skandia. Per Grankvist, moderator. 
Plats: Almedalens bed & breakfast, Tage Cervins 
gata 3b.

10.00–12.00 Framtidens näringsliv – hur vill 
morgondagens beslutsfattare och 
makthavare att det ska se ut?
Lunchseminarium. Arr: Almega, Unionen, DIK, SSR, 
Sveriges ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Natur-
vetarna. Med Karin Adelsköld, moderator. Måns 
Adler, entreprenör och grundare av Bambuser. Ida 
Hult, framtidsspanare opionsbildare entreprenör och 
vd, Trendethnography AB. Johan Wendt, general-
sekreterare, Mattecentrum. Nina Larsson (FP), 
parti sekreterare och riksdagsledamot. Ardalan 
Shekarabi (S), kommunpolitiker i Nacka. Plats: Wis-
by Strand.

10.00–11.15 Är biogas i stor skala möjligt i hela 
Sverige?
Frukostseminarium. Arr: Swedegas. Med Per Åsling 
(C), riksdagsledamot. Ewelina Tokarzcyk, kommuni-
kationsstrateg, Stockholms Handelskammare. Alarik 
Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen Energi. 
Åsa Burman, vd, Gobigas. Lars Gustafsson, vd, Swe-
degas. Plats: Hästgatan 1, innergården.� 

10.00–12.00 Svensk fordonsindustris 
utmaningar och möjligheter
Seminarium. Arr: BilSweden & Motorbranschens 
Riksförbund. Med Håkan Ekengren, statssekretera-
re, näringsdepartementet. Jan-Eric Sundgren, vice 
vd, AB Volvo. Jennie Nilsson, näringspolitisk tales-
person (S). Per Kågeson, professor, KTH. Maria 
Wetterstrand, grön samhällsdebattör. Stefan Fölster, 
chefekonom, Svenskt Näringsliv. Plats: Högskolan 
på Gotland, Cramérgatan 3.� 

10.00–12.00 Kan politik stimulera 
entreprenörskap?
Seminarium. Arr: Svenskt Näringsliv. Med Urban 
Bäckström, vd, Svenskt Näringsliv. Josh Lerner,  
professor, Harvard Business School.  
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donners-
gatan/Strandvägen.

11.00–12.30 Jobba eller spara? Vägen till en bra 
pension
Lunchseminarium & mingel. Arr: SEB och OECD. 
Med Edward Whitehouse, ledande pensionsexpert, 
OECD och Världsbanken. Ulf Kristersson (M), so-
cialförsäkringsminister. Jan Stjernström, chef Livdi-
visionen, SEB. Jens Magnusson, välfärdsekonom, 
SEB. Klas Eklund, moderator, seniorekonom, SEB. 
Plats: Restaurang Friheten, Strandgatan 6.� 

11.00–11.20 Raka svar med Jimmie Åkesson 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Jimmie Åkesson, partiledare, 
Sverigedemokraterna. Niklas Svens-
son, politikreporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

11.30–13.00 Snabb akutvård räddar liv
Lunchseminarium. Arr: Danderyds sjukhus i samar-
bete med Samariten ambulans. Med Ebba Blitz, 
moderator. Anna Starbrink (FP), landstingsråd, SLL. 
Lars Dahlberg (S), landstingspolitiker, SLL. Stefan 
Jacobson, vd och professor, Danderyds sjukhus. 
Karin Malmqvist, överläkare hjärt och medicinklini-
ken, Danderyds sjukhus. Peter Lindton, chef äkare 
ambulanssjukvården, SLL. Gustav Neander, över-
läkare ortopeden, Danderyds sjukhus. Eva Berg-
ström Holgersson, projektansvarig höftprocessen, 
Danderyds sjukhus. Rebecca Undén-Göransson, 
överläkare, Danderyds sjukhus. Ulf och Torkel Kan-
fjäll, personalchef respektive vårdutvecklare, ambu-
lansföretaget Samariten. Annette Möllerström, tales-
person, Gotlands läns strokeförening.  
Plats: Nowas trädgård, Kronstallgränd.� 
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PROGRAMMET OVAN ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER

Alme-
dAlen
m˚ndAg
...med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Handeln efter USA-valet
m Det amerikanska valet närmar sig och Svensk-
Amerikanska handelskammaren ställer frågan: Hur 
kommer valresultatet att påverka den för Sverige så 
viktiga handeln med USA?

Handelskammaren har lyckats ta både USA:s 
Sverigeambassadör Mark Brzezinski, handelsminis-
ter Ewa Björling, Volvos vice vd Jan-Eric Sundgren 
och försvarskoncernen Saabs vd Lena Olving till 
Visby för att diskutera frågan i landshövdingens 
trädgård. STRANDGATAN 1, KL 12.30

Kattis möter emma och Patrik
m Bris och den nya generalsek-

reteraren Kattis Ahlström har ett 
ambitiöst program under 
Almedalsveckan. 

Det börjar med att den före 
detta stjärnsimmaren Emma 
Igelström ska berätta om sitt 
helvete vid sidan av fram-

gångarna i bassängen för 
att sätta fokus på hur 
unga med psykiska 
problem kan få hjälp.

Senare i veckan kom-
mer även Patrik Sjöberg 
till Visby för att prata om 

hur sexuella övergrepp 
mot barn kan stoppas 
tidigare än i hans fall.

 TAGE CERVINSGATAN 
3, KL 15.00 

Wolf om bankernas kris
m Swedbanks vd Michael Wolf  är den tyngsta börs-
chefen på plats under Almedalsveckan, och på mån-
dagen ska han bland annat dela ut Almedalens 
framtidspris till en ung entreprenör på restaurang 
50 kvadrat. Han ska också vara med på ett tungt 
seminarium hos Affärsvärlden där han ska svara på 
vem som ska betala för bankernas kris. Dit kommer 
även Rikard Josefsson, vd för Länsförsäkringar 
Bank. 
 TAGE CERVINSGATAN 3, KL 14.00

Expressens Lotta Gröning ”bryter 
ny mark”.  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Komikern Karin Adelsköld är 
moderator.  Foto: SVEN LINDWALL

Carlsson.

Ask.

Kattis Ahlström, numera i Bris.
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12.00–14.00 14.00–16.00 16.00–20.30
12.00–12.30 Debatt: EU och pengakrisen 

Debatt. Arr: Expressen. Med Anna 
Maria Corazza-Bildt (M), EU-parla-
mentariker. Carl Schlyter (MP), EU-
parlamentariker. Plats: Hamngatan.

12.00–13.15 Kan ett smartare 
energisystem bidra till jobb,  
tillväxt och klimat?
Lunchseminarium. Arr: Swedegas. Med Yvonne 
Fredriksson, GD, energimarknadsinspektionen.  
Cecilie Ternfjord Toftby (M), riksdagsledamot.  
Jennie Nilsson (S), riksdagsledamot/energipolitisk 
talesperson. Svante Axelsson, generalsekreterare, 
Svenska Naturskyddsföreningen. Martin Eriksson, 
avdelningschef, naturvårdsverket. Gunnar Fredriks-
son, Svensk vindenergi. Lars Fritiof, styrelseord-
förande, Swedegas. Plats: Hästgatan 1, inner-
gården.� 

12.30–14.30 How will the outcome of the United 
States elections affect trade between 
Sweden and United States?
Debatt & mingel. Arr: Swedish-American 
Chambers of Commerce ot the United 
States of America, Inc. Med Mark Brzez-
inski, US ambassador to Sweden, Em-
bassy of the United States Stockholm 
Sweden. Ewa Björling, Swedish minister of trade, 
Swedish government. Jan-Eric Sundgren, executive 
vice president public & environmental affairs, Volvo 
Group. Cecilia Schelin Seidegård, governor of  
Gotland host of the event. Folke Rydén, journalist 
and producer, moderator. Lena Olving, deputy chief 
executive officer and chief operating officer, Saab 
Group. Kevin Lampe, executive vice president &  
political adviser, Kurth Lampe. Plats: Residensets 
trädgård, Strandgatan 1.� 

13.00–13.35 Oppositionen inför 2014 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Lotta Gröning. Jytte Gute-
land, utredare, Global utmaning. Roger 
Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO.  
Plats: Hamngatan.

13.00–14.15 Utmaning Europa: Vilka rättigheter 
har vi som EU-medborgare?
Seminarium. Arr: EU-kommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med 
Ylva Tivéus, direktör, EU-kommissionen. 
Jan Bertoft, generalsekreterare,  
Sveriges konsumenter. Anna Maria 
Corazza Bildt (M), Europaparlamen-
tariker. Moderator Pernilla Baralt, chef kommunika-
tionsenheten, EU-kommissionen i Sverige.  
Plats: Clematis, Strandgatan 20.

13.00–14.00 Mediemakt: Vem vågar bli politiker 
med dagens mediebevakning?
Debatt. Arr: TU/Tidningsutgivarna. Med Jenny 
Madestam, statsvetare, Stockholms Universitet. 
Göran Lindell, riksdagsledamot, Centerpartiet. Ulf 
Hammarlund, redaktionschef, Gotlands Tidningar. 
Jan Helin, chefredaktör, Aftonbladet. Stig-Björn  
Ljunggren, moderator. Plats: Fartyg i Visby hamn, 
m/s Sigyn.

13.00–14.00 Har finansvärlden en framtid?
Debatt. Arr: Ernst & Young. Med Martin Andersson, 
generaldirektör, Finansinspektionen. Sten Dunér, vd, 
Länsförsäkringar. Peter Norman (M), finansmark-
nadsminister. Michael Wolf, vd, Swedbank. Sara 
McPhee, vd, SPP. Plats: Clarion Hotel Wisby, 
Strandgatan 6.

13.30–15.00 Öresundsregionen 
– ett vitt hål i svenska riksmedier?
Debatt. Arr: Öresundshuset. Med Niklas 
Svensson, politisk reporter, Expressen. 
Staffan Dopping, pr-konsult, K-Street 
Advisors. Sverker Olofsson, program- 
ledare, SVT. Ulf Johansson, program-
chef riksnyheter, SVT. Lena Mellin, 
journalist, Aftonbladet. Sofia Nedbrand,  
chefsstrateg och fd chefredaktör på tidningen Neo, 
Region Skåne. Moderator: Jan Wifstrand, Rapidus. 
Plats: Hästgatan 1.

13.30–14.30 Gemensamma lösningar 
– en utmaning för rättvis vård
Seminarium. Arr: Sveriges Kommmuner och Lands-
ting (SKL). Med Mats Eriksson, ordförande SKL:s 
sjukvårdsdelegation och ordförande Region Hal-
lands hälso- och sjukvårdsstyrelse, SKL. Anders 
Henriksson, ledamot SKL:s styrelse och landstings-
styrelsens ordförande landstinget i Kalmar län, 
SKL. Göran Hägglund (KD), socialminister. Marie 
Wedin, ordförande, Läkarförbundet. Willy Silber-
stein, moderator. Plats: Clarion Hotel Wisby, 
Strandgatan 6� 

13.30–14.00 Raka svar med Adelsohn-Liljeroth 
Debatt. Arr: Expressen. Med Lena 
Adelsohn-Liljeroth, kulturminister, 
Moderaterna. Karin Olsson, kulturchef, 
Expressen. Plats: Hamngatan. 
– Direktsänds på Expressen.tv
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14.00–15.00 Statens hemliga affärer
Seminarium. Arr: Svenska freds- och skiljedoms-
föreningen. Med Anna Ek, ordförande, 
Svenska freds. Andreas Ekman Duse, 
generaldirektör, Inspektionen för strate-
giska produkter. Anna Dahlberg, politisk 
redaktör, Expressen. Erik Lagersten, in-
formationsdirektör, Försvarsmakten. 
Anna Jardfelt, direktör, Utrikespolitiska institutet. 
Plats: Antons, Restaurang Hamnplan 5, i hörnet 
Hamnplan/Cramérgatan i Visby.

14.00–15.00 När alla är journalister 
– behövs då de etablerade medierna?
Debatt. Arr: Utgivarna. Med Ove Joanson, 
ordförande, Utgivarna. Thomas Matts-
son, chefredaktör, Expressen. Eva Ha-
milton, vd, Sveriges Television. Jan  
Helin, publisher, Aftonbladet.  
Plats: Fartyg i Visby hamn, m/s Sigyn.

14.00–15.00 Bankernas kris – vem betalar?
Seminarium & mingel. Arr: Deloitte och Affärs-
världen. Med Erik Thedéen, statssekreterare, finans-
departementet. Carl-Viggo Östlund, vd, SBAB. Mi-
chael Wolf, vd, Swedbank. Rikard Josefsson, vd, LF 
Bank. Jon Åsberg, moderator, chefredaktör, 
 Affärsvärlden. Plats: Tage Cervinsgatan 3 
(trädgård). � 

14.00–14.20 Raka svar med Åsa Ramson
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Åsa Romson, språkrör (MP) 
Niklas Svensson, politisk reporter, Ex-
pressen. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

15.00–16.30 Vem fixar jobbet?
Seminarium. Arr: Almega och Svenskt Näringsliv. 
Med Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv. Ulf Lind-
berg, Almega. Leif Håkansson, IF Metall Norra Älvs-
borg. Tomas Petti, TSL. Caroline Söder, TSN. Lars 
Hallberg, Omställningsfonden. Carl-Gustaf Leinar, 
TRR. Nicklas Mattson, moderator. Plats: Wisby 
Strand Congress & Event, Donnersgatan/ 
Strandvägen.

15.00–16.30 Kan jag få hjälp? 
Psykisk ohälsa bland barn och unga
Seminarium. Arr: Bris, Barnens rätt i samhället. Med 
Emma Igelström, föreläsare och före detta simmare. 
Kattis Ahlström, generalsekreterare, Bris. Ing-Marie 
Wieselgren, projektchef, Sveriges Kommuner och 
Landsting. Ingvar Nilsson, nationalekonom, Skandia 
idéer för livet. Eva Waltré, chef operativa verksam-
heten, Bris. Helene Öberg, talesperson hälso- och 
sjukvårdsfrågor, Miljöpartiet. Jonas Andersson (FP), 
regionråd. Lena Hök, verksamhetschef, Skandia 
idéer för livet. Annika Edwards, moderator.  
Plats: Tage Cervinsgatan 3.� 

15.00–15.45 Vägval Europa: Utfrågning om 
Miljöpartiets Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EU-kommis-
sionens och Europaparlamentets 
Sverigekontor. Med Maria Ferm (MP), 
partirepresentant. Carl Schlyter (MP),  
Europaparlamentariker. K-G Berg-
ström, journalist. Mia Odabas, journa-
list. Plats: Clematis, Strandgatan 20.

15.00–16.30 Hur exporterar vi 
världens mest kreativa land?
Seminarium. Arr: Exportrådet. Med Ewa Björling, 
handelsminister. Konrad Bergström, grundare, 
Zound Industries/Urbanears. Jessica Bjurström, vd, 
Sveriges kommunikationsbyråer. Sven-Olof Boden-
fors, ordförande, Rådet för kulturella och kreativa 
näringar. Andreas Skinnars, chef sales & marketing, 
Exportrådet. Katinka Palmgren, chef corporate com-
munications, Exportrådet. Lena Smedsaas, modera-
tor. Plats: Amarillo, Schweizergränd 5.� 

15.30–17.00 Det otrygga folket 
– hur är tillståndet i själ och plånbok?
Seminarium. Arr: Länsförsäkringar. Med Göran 
Hägg lund (KD), socialminister. Vidar Andersson,  
chefredaktör, Folkbladet. Daniel Sachs, vd, Proven-
tus. Karin Mattson Weijber, ordförande Riksidrotts-
förbundet. Rikard Josefson, vd, Länsförsäkringar 
bank. Sten Dunér, vd, Länsförsäkringar. Lars Adak-
tusson, moderator. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.
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16.00–17.15 Flytande naturgas – realistiskt för 
energiomställningen inom sjöfarten och 
industrin?
Debatt & mingel. Arr: Swedegas. Med Catharina 
Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister. Anders 
Ygeman (S), ordförande riksdagens trafikutskott. 
Lennart Pilskog, director public affairs, Volvo. Len-
nart Haraldsson, Wärtsilä. Tomas Hirsch, manager 
strategic energy management, SSAB. Lars Gustafs-
son, vd, Swedegas. Plats: Hästgatan 1, innergården.
� 

16.00–16.45 Samtal Europa: Vart är Europa på väg?
Samtal. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Rolf Gustavsson, 
journalist. En tongivande europé. Plats: Clematis, 
Strandgatan 20.

16.00–18.00 Mellan knytnäven och köket 
–  mäns våld mot kvinnor
Seminarium. Arr: UN Women Sverige. Med Margare-
ta Winberg, ordförande, UN Women Sverige, och 
moderator. Plats: Donnersgatan/Cramérgatan.

16.30–18.00 När ska kyrkan lägga sig i politiken?
Seminarium. Arr: Gemensam framtid och Sändaren. 
Med Marie Demker, professor i statskunskap, Göte-
borgs Universitet. Mats Lindgren, Kairos Future. 
 Sofia Walan, generalsekreterare, Kristna Freds-
rörelsen. Lasse Svensson, kyrkoledare, Gemensam 
framtid. Ulla-Marie Gunner, pastor, Immanuelskyr-
kan Stockholm. Peter Örn, rådgivare. Anna Ardin, 
ordförande i Hjärta, Socialdemokrater för tro och 
solidaritet. Andreas Linderyd, moderator, Ersta 
Sköndal & Åbo Akademi. Plats: Metodistkyrkan, 
Adelsgatan 41.

16.30–18.00 Lön och kön – hur 
förändrar vi dagens situation?
Samtal. Arr: Feministiskt initiativ. Med Gudrun 
Schyman, moderator, Feministisk initiativ. Plats: 
Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

16.45–17.30 Folkförankring av försvaret
- behövs det?
Debatt. Arr: Försvarsutbildarna. Med Peter Hultqvist 
(S), ordförande försvarsutskottet. Jan Salestrand, 
generallöjtnant, Försvarsmakten. Henrik Lander-
holm, ordförande, Försvarsutbildarna. Anna 
Ekström, Skolverket. Plats: Mellangatan 16/
Volters gränd.

17.30–19.00 Almedalen 2032 – Torehammars 
tidsmaskin
Debatt & mingel. Arr: Almega och Bloggplats H12 
Wisby Strand. Med Anders Wallner, partisekreter-
are, Miljöpartiet. Plats: Wisby Strand.

20.00–21.00 Alkoholfri miljö – en brist i Sverige?
Seminarium & mingel. Arr: IOGT-NTO & Socialde-
mokrater för tro och solidaritet. Med Peter  
Weiderud, ordförande, Socialdemokrater för tro och 
solidaritet. Anna Carlstedt, ordförande, IOGT-NTO. 
Plats: Metodistkyrkan, Adelsgatan 41.

20.00–20.30 Politisk satir: Cirkus Kiev Live
Teater & diskussion. Arr: East Sweden. 
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.
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 = Förtäring = EXPrESSEn-ArrAngEMAng ViD VALStUgAn

Brzezinski.

Bertoft.

Ek.

Hamilton.

Bergström.Olofsson.

infrastrukturmi-
nister Catharina 
Elmsäter-Svärd. 
 Foto: SVEN LINDWALL

gudrun Schyman (Fi) för samtal om 
lön och kön.  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Före detta simmaren Emma 
igelström.  Foto: STELLA PICTuRES

Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.
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Mest mulet och 
regnskurar.

Molnigt och regnskurar, 
lokal åska.

Halvklart till mulet och 
enstaka skur.

Halvklart till mulet och 
på sina håll skurar.

Halvklart till mulet, fram 
på em skurar.

Växlande molnighet, till 
kvällen skurar.

Molnigt och regn eller 
skurar, lokalt åska.

Ökad molnighet, till em 
följt av skurar.

Molnigt och regn eller 
skurar, möjligen åska.

Regn eller regnskurar, 
möjligen åska.

Molnigt och regn eller 
skurar.

Regn eller regnskurar, 
möjligen åska.

/+13+19

/+13+19

/+15+16

/+14+17

Mulet väder och det finns risk för regn. Temperatur 15 till 17 
grader. Sydostlig vind som avtar till svag.

Växlande molnighet och 
uppehåll. Temperatur 15 till 
19 grader. Västlig vind.

VÆDRET sönDAG 1 JULI 2012

Gratis tidning – varje dag under Almedalsveckan
sØnDAG 1 JULI 2012

BERÄTTANDE SOM BERÖR

VI GER DIG RAKA sVAR

Gratis tidninG

Ulrica SchenStrØm: Klarar allians-
partierna att knäcka regerandets kod?

Bekantas Bekanta

123
Bekantas Bekanta

anna dahlberg: Inget 
parti kan känna sig tryggt sidan 2

VI kom 
fØrst
tIll Øn

expressen granskar

De s˚gar
jimmie
˚kesson

Kartan visar:
hÆr Ær
bÆSta  
platSerna
i almedalen

S˚ lAddAr
lØfven

sidorna 12 och 13

sidan 10

Sidorna 6, 7, 8 och 9
Besk kritik från egna partiet

sidan 4

Sidorna 20, 21, 22, 23, 24 och 25

VImlare
att 
h˚lla
koll p˚

Erbjudandet gäller företag så långt lagret räcker, dock längst t o m 23/9 2012 vid tecknande av Telia Mobilt bredband Företag Stor med minst 18 mån bindningstid. Månadskostnad 149 kr i 6 mån, därefter ord pris 269 kr/mån eller 199 kr/mån för dig med Telia Jobbmobil. Engångs

avgift 200 kr. 4Gmodem ingår, värde 796 kr exkl moms. Datamängd 30 GB, hastigheten inom 4Gnätet 10–30 Mbit/s och 3Gnätet upp till 30 Mbit/s. Priserna gäller inom Sverige och är exkl moms. För mer information och villkor se telia.se/kampanjer

51 % arbetar regelbundet på distans. 

Men går det tillräckligt snabbt?

 Kom-igång med effektiva arbetssätt, välj mobilt bredband 4G från Telia. 

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

Välkommen till bättre affärer.

149 kr
Telia  

Mobilt bredband  
Företag 4G

per mån 
i 6 mån

NyheterNa
VimleN
BilderNa
taleN

GrAtIs
tIDnInG

varje dag o m
almedalen

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandgatan 20
 

VECKANS PROGRAM
www.europahuset.eu
Följ oss på Facebook
Twitter #euialmedalen

Delta i EU-debatten i Almedalen!

Program söndagen den 1 juli

Utmaning Europa 
Inre marknaden 20 år
kl 13.15–14.30
EU:s inre marknad fyller 20 år. Hur ser framtiden ut?

Medverkande: Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza  
Bildt (M) och Mikael Gustafsson (V); Lena Johansson,  
Kommerskollegium; Elisabeth Thand Ringqvist, Företagarna;  
Henrik Mørch, EU-kommissionen.

Vägval Europa  
Utfrågning av Sverigedemokraterna
kl 15.00–15.45
K-G Bergström och Lena Mellin frågar ut Johnny Skalin, ledamot i 
EU-nämnden, om Sverigedemokraternas Europapolitik. 

Samtal Europa  
Illusioner och realiteter
kl 16.00–16.45
Journalisten Rolf Gustavsson samtalar med Richard Swartz,  
författare och kolumnist i Dagens Nyheter, om mötet mellan det 
nya och det gamla Europa.
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