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Cyklarna tar
över i Malmö
...och kollektivtrafi ken ökar också
MALMÖ. Allt fl er Malmöbor väljer cykeln 
som färdmedel, visar färsk statistik från 
kommunen. 

Samtidigt ökar kollektivtrafi ken rejält 
– på bilens bekostad. 

– Det är ett rejält trendbrott. Man vill 
ju tro att det är invånarnas miljötänk 
som fått starkare fotfäste. Men självklart 

spelar det höjda bensinpriset stor roll, 
 säger Leif Jönsson på Gatukontoret. 

City har träffat tre skåningar som 
 reser olika. 

Per som cyklar i ur och skur, Renée 
som väljer bussen av miljöskäl och bilis-
ten Dennis som tycker att klimatlarmen 
är överdrivna.  SIDAN 2 Per tar sin cykel i ur och skur. 
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Bara Sebastian tog chansen
Sebastian Larsson och turken Gökhan Gönül fajtas om bollen när Sverige mötte Turkiet i Istanbul i går.  Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

SIDAN 19
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MALMÖ LUND

Rekordmånga Malmöbor väljer cykeln – 
och för första gången visar statistiken att 
allt fl er lämnar bilen i garaget. City har 
träffat tre personer som reser med olika 
färdmedel. Per som cyklar tre mil per dag, 
Dennis som tar bilen när han ska till gatu-
köket 500 meter bort och Renée som 
åker kollektivt för att 
spara på miljön.

LIMHAMN. När OS-segla-
ren Leif Möller hade inbrott 
för tre och ett halvt år sedan 
så lämnade tjuven en fi mp 
efter sig. 

Nu har en 40-årig Mal-
möbo tack vare DNA-regist-
ret åtalats för brottet. 

– Jag hade gett upp re-
dan dagen efter han bröt 
sig in, säger Leif Möller till 
City. 

Det var i maj 2004 som 
familjen Möller fi ck obju-

den påhälsning i källaren 
till villan i Limhamn. Tju-
ven stal verktyg för upp mot 
15 000 kronor.  Men även 
seglarkläder och andra 
minnen från när Leif Möl-
ler deltog i Olympiska spe-
len i Sydney år 2000. 

Polisen gjorde en brotts-
platsundersökning – men 
tre dagar efter brottet så 
hittade Leifs fru en fi mp på 
den murade spisen i källa-
ren. 

Fimpen hamnade hos 
Statens kriminaltekniska 
laboratorium för analys. 
Men det var först efter att 
den 40-årige mannen gri-
pits misstänkt för ett annat 
inbrott i höstas som hans 
DNA gav träff i myndighe-
tens register. 

Mannen nekar till brott 
och hävdar att det måste 
vara någon som planterat 
hans DNA på brottsplat-
sen.  Peter Herkel

Rökning är farligt – fråga bara tjuven

Rekordmånga väljer 

Tjuven som bröt sig in hos Leif Möller greps över tre år efter 
brottet.  Foto: MÅRTEN SVEMARK

MALMÖ. Drygt 40 000 Mal-
möbor tar cykeln till jobbet 
eller skolan.  Per Johansson 
är en av dem. 

– Det är extremt beroen-
deframkallade att cykla, sä-
ger han. 

Det tar 30-årige studen-
ten Per Johansson drygt 35 
minuter att trampa de sju 
kilometerna från Nobeltor-
get till lantbruksuniversite-
tet i Alnarp. Det blir minst 
sex mil på sadeln i veckan. 

Om det stormar eller 
snöar så påverkar inte färd-
medlet – bara hans klädval. 

”En bra cykelstad”
Han cyklar eftersom det 

är roligare, billigare, går 
snabbare och är bättre för 
miljön.

– Det ger dessutom bra 
vardagsmotion, säger Per 
som inte är bilägare. 

Hans smärtgräns för att 
istället välja att åka kollek-

tivt är om det skulle ta 
upp mot en timme enkel 
väg. 

– Man märker att allt fl er 
ger sig ut på cykelvägarna. 
Malmö är en bra cykelstad 
eftersom det är platt och 
relativt milt klimat. 

– Men jag efterlyser fl er 
cykelparkeringar inne i 
stan och att det byggs fl er 
cykelvägar. 

Nästan 2 000 fl er cykel-
resor gjordes per dag i Mal-

mö under fjolåret jämfört 
med 2006.  

– Målsättningen är att 
varannan resa görs med cy-
kel, säger Leif Jönsson, cy-
kelguru på gatukontoret. 

Kampanjer gav frukt
Kommunen ser de fi na 

siffrorna som frukten av 
kampanjerna för att få folk 
att rata bilen – och det höj-
da bensinpriset. 

Att cykla är hälsosam-

MALMÖ. Allt resande har 
ökat i Malmö de senaste 
åren. Men nu visar sta-
tistiken att cyklismen 
och kollektivtrafi ken för 
första gången vinner 
terräng på bilismen. 

Andelen Malmöbor som 
uppger att de använt bilen 
den senaste dagen har sjun-
kit från 43 till 37 procent, 
visar preliminär statistik 
från Skånetrafi kens res-
vaneundersökning. 

Samtidigt har kollektiv-
trafi ken ökat med nästan 
sju procent. 

– Det är ett rejält trend-
brott. Man vill ju tro att det 
är invånarnas miljötänk 
som fått starkare fotfäste. 
Men självklart spelar ben-
sinpriset stor roll, säger 
Leif Jönsson på Gatukonto-
ret. 
Är det inte risk att det blir 
för trångt på cykellederna?

– Defi nitivt inte. På vissa 
gator i Köpenhamn görs det 
30 000 cykelresor per dag. 
I Malmö har vi runt 8 000 
cyklister på de mest trafi ke-
rade stråken som är lika 
stora.  Peter Herkel

MALMÖ/SÖDRA SANDBY. 
För Renée fi nns annat ing-
et alternativ än att åka kol-
lektivt. Hon spenderar två 
och en halv timme per dag 
på bussen och tåget mel-
lan bostaden i Segevång 
och jobbet på ålderdoms-
hemmet i Södra Sandby. 

– Det är oerhört skönt 
att kunna sova när man 
reser, säger hon. 

Förutom att Renée inte 
har körkort så spelar eko-
nomin stor roll i hennes 
val av färdmedel. Och hade 
hon kunnat köra så hade 

det kostat minst 2 000 
kronor mer i månaden. 

– Även om jag tar kör-
kort ska jag åka kollektivt. 
Andra fördelar med att 
resa kollektivt?

– Man kan sminka sig 
under resan.  Peter Herkel

Renée pendlar två och en 
halv timme varje dag.
 Foto: JIN LAVESSON

Per cyklar till skolan i Alnarp varje dag. ”Man märker att allt fl er ger sig ut på cykelvägarna”, säger Per.  

Trendbrottet beror på 
miljötänk och bensinpris

Kollektivt: 
”Skönt att 
sova när 
man reser”

Häktade för 
 balkongfall
MALMÖ. Storebror och 
styvpappa till den 16-åriga 
fl icka som föll ned från en 
balkong på fjärde våning-
en i söndags häktades i 
dag. 

De är på sannolika skäl 
misstänkta för mord alter-
nativt dråp. 

– Det fi nns fl era vitt-
nen, säger åklagare Ulrika 
Rogland om häktningen 
till TT.  City

Cykel: ”Extremt beroendeframkallande och 

Peter Herkel
peter.herkel@city.se

040-607 26 03

24:e olösta mordet i Malmö under de senaste 25 åren – det 
innebar fredagens dödsskjutning. Hälften av dem klassas 

som gangstermord, skriver TT. Polisen tror att mordet på Lantman-
nagatan är en uppgörelse i den ”undre världen”, men vet ännu inte 
exakt vad mordoffret har varit inblandat i. 
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LARMET GICK
07:50 KLOSTER-
GÅRDEN: Upptäcks 
ett inbrott i lärarrummet på 
Klostergårdsskolan. Stor oreda 
på platsen och minst en dator 
är stulen.
08:03 LUND SÖDRA: En tra-
fi kolycka inträffar på E22, norr-
gående i höjd med trafi kplats 
Lund södra. Sex bilar var in-
blandade. Inga personskador.
18:07 SORGENFRI: En kvinna 
rånas av vad som beskrivs som 
mörkklädda två män intill en 
kyrkogård i närheten av Fören-
ingsgatan. Enligt uppgift har 
männen tryckt något vasst fö-
remål mot kvinnans hals och 
därefter tagit ett smycke.

ALLA SKOR & STÖVLAR 

500:-
OAVSETT TIDIGARE PRIS

REGEMENTSGATAN 8 / DAVIDSHALLSGATAN.  TEL. 040-611 48 70 
ÖPPET: VARDAG 10-18. LÖRDAG 10-14.

INLÄGG

TILLVERKAS. 

RING OCH 

BOKA!

www.forumlive.com
Djäknegatan 21 | 040 330 200

Malmös största
 utbud av klasser

Nu med fl er 
nya maskiner

Årskort
fr 262 kr/mån

Börja ditt 
nya år/liv på 

Forum

Gym Aerobics Step Box Afro Latin Funk Core Yoga 
NikeRockstar Pilates Pilates med boll Spinning
Bodypump Bodycombat Bodyattack Bodybalance 
Bodystep Bodyjam Bodyvive Powerplate Solarium
Massage Personlig tränare Naprapat Sjukgymnast 
RPM Hudterapeut Spa Klädshop Företagshälsovård 
Kostrådgivning Dansskola m m.

MALMÖ LUND

bort bilen

Foto: MÅRTEN SVEMARK

30 procent av alla resor i Malmö görs med cy-
kel – kvinnorna står för över 60 procent. 
De mest trafi kerade cykellederna är Kaptens-
gatan och genom allén på Kungsgatan. 
Kommunen ska i år bygga nya cykelvägar på No-
belvägen, Stadiongatan, Bennets väg på Rosen-
gård, Gottorpsvägen i Bunkefl o och på Fersens 
bro vid stadsbiblioteket. 

 bra motion”

Bil: ”Är snabbare och 
mycket bekvämare”

mare, miljövänligare och 
billigare. 

Det är argumenten som 
Leif Jönssons stab försöker 
pränta in i Malmöborna. 

Deras statistik visar att var 
tredje bilresa som görs är onö-
dig och enkelt kan ersättas 
med cykel eller promenad. 

– Det är resor som är un-
der fem-sju kilometer som 
man oftast kan avstå ifrån. 
Där går smärtgränsen, sä-
ger han.  Peter Herkel

I MORGON
Nio av tio Malmöbilister 
pendlar ensamma. Om fl er 
samåker så undviks miljö-
kostnader i miljonklassen. 

TRELLEBORG/ARLÖV. Bi-
len går snabbare och är 
mycket bekvämare än kol-
lektivtrafi ken. 

Därför ser Dennis Lin-
delöf inget annat alternativ 
än att köra till jobbet. 

– Det är smidigt att kun-
na handla på vägen hem 
eller göra andra ärenden på 
vägen hem, säger han. 

Dennis Lindelöf, 29, 
pendlar dagligen från bo-
staden i Trelleborg till job-
bet i Arlöv. Han har räknat 
ut att han hade varit tvung-
en att stiga upp nästan en 
timme tidigare om han åkt 
kollektivt. 

Att bensinpriset skjutit 
i höjden biter inte på ho-
nom – inte heller bilismens 
utsläpp av växthusgaser. 

– Jag tror inte på de rap-
porter som tagits fram om 
att temperaturen höjts på 
jorden på grund av män-
niskan. Jag tror att det 
hade varit temperaturför-
ändringar oavsett.

Dennis var mer extrem 
med bilåkandet för några 
år sedan. Då drog han 
sig inte för att ta bilen 
till  gatuköket 500 meter 
bort. 

– Man visste ju aldrig 
om man skulle få lust att 
åka någonstans efteråt, sä-
ger han.  Peter Herkel

3 av 10 resor görs med cykel

Foto: LENA PHILIPSSON

DÄRFÖR BLEV DET TÅGSTOPP I EN TIMME

MALMÖ/LUND. Tågstoppet mellan Malmö och Lund i går mor-
se orsakades av att två spårarbetare råkat komma i kontakt med 
högspänningsledningen. En av dem fi ck lindriga brännskador i an-
siktet, den andre brännskador på axel och arm, dock ej allvarliga 
skador. Tågen stod stilla i runt en timme mellan klockan halv nio 
och halv tio.  City 

Bilen är det självklara valet för Dennis. Foto: MÅRTEN SVEMARK

City har skrivit om att fl era Malmökrogar fortfarande serverar utrot-
ningshotad torsk. Nu visar en ny undersökning som TV 4 Nyheterna 
beställt att både privatpersoner och kommuner säger nej till torsk. 
Mer än en tredjedel av de tillfrågade köper inte längre torsk.

UTROTNINGSHOTAD FISK PÅ KROGEN

City den 8 januari.
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Har du mjälleksem? 

Vill du delta i en läkemedelsstudie för utvärdering av ett nytt 
läkemedel mot mjälleksem (seborroiskt eksem) i hårbotten.  

Vi söker dig som: 
- Är 18 till 70 år
- Har besvär av mjälleksem i hårbotten                            

sedan minst 2 månader 

Studien innebär tre besök och en uppföljning per telefon under en 
period av fem veckor. Besöken tar ca 30 minuter varje gång. 
Studieläkemedlet påföres en gång dagligen under 4 veckor.  
Läkemedel och undersökningar är kostnadsfria. Ingen ersättning 
för studiedeltagande utgår, förutom ev. resekostnader till och från 
sjukhuset/mottagningen.  
All data kring dig och din person kommer att behandlas strikt 
konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslagen. 

Är du intresserad och vill veta mer? 
Kontakta Leg. Sjuksköterska 
Telefon: 020-840 100, måndag-fredag kl. 09.00-12.00 eller 
E-post: forsoksperson@pharmaconsultinggroup.com 

MALMÖ LUND

SVERIGE. Shoppinghyste-
ri, modebloggsboom och 
klädföretag som gör jät-
tevinster. Modeveckor-
na avlöser varandra.

Men nu spår Handelns 
utredningsinstitut sämre 
tider för detaljhandeln.

Årets version av Stock-
holms modevecka var dub-
belt så lång som tidigare. 
I dag öppnar modeveckan 
i Köpenhamn och riktar sig 
i år även ut mot konsumen-
ter med aktiviteter runt om 
i den danska huvudstaden.

– Den svenska mode-
veckan växer för varje år. 
I år har vi rekord i antal 
mässor runt om i stan, sä-
ger Hanna Mellström, på 
Svenska Moderådet.

Fler vill ha rättvisemärkt
En förklaring är det 

svenska modeundret – den 
stora mängd unga, svenska 
märken som poppat upp de 
senaste åren, varav många 
blivit internationellt kända. 
Sammanlagt exporterade 
Sverige mode för nio mil-
jarder kronor 2007.

Också svenskarna har 
under fl era år shoppat allt-
mer. Men nu går det alltså 
att skymta en vändning, 
enligt Handelns Utred-
ningsinstitut, HUI. Det 
började med att deras prog-
nos för julhandeln visade 
sig vara alltför positiv.

En ökad medvetenhet 
från konsumenten är an-
ledningen, tror trendanaly-
tikern Paula Malm. Fler 
och fl er vill ha miljösäkra 
och rättvisa kläder.

– Än så länge har bara 
en liten klick börjat bry sig. 
Men vi är på väg ditåt.
Kommer den stora massan 
sluta shoppa, alltså?

– Nej, de stora butiksked-
jorna, som H&M, är så bra 
på att göra sin sak att det all-
tid kommer att fi nnas konsu-
menter som är intresserade.

SVERIGE. Hon tillhör gene-
rationen som lider av shop-
pingbaksmälla.

Det tror i alla fall Helena 
Ekelund, 26 år, själv.

– Jag märker det på mina 
kompisar. Trots att vi plug-
gat klart och börjat jobba 
nu och har pengar, så tän-
ker vi annorlunda kring 
shopping, säger hon.

Annorlunda på det sätt 
att hon väljer bort tokkon-
sumtionen.

Själv har hon inte satt 
sin fot i någon av de stora 
klädkedjornas butiker på 
fl era månader och menar 

att tanken på drivor av top-
par och byxor gör att hon 
får ont i magen.

”Behöver inget”
– Jag kan köpa massor av 

kläder, men behöver egent-
ligen ingenting, säger 
hon.

Hon tror att hennes ål-
dersgrupp är den första att 
verkligen få upp ögonen för 
hur miljöproblem och shop-
pinghysteri hänger sam-
man. Att hoten om global 
uppvärmning gör att 
många väljer bort lördags-
rundan på stan.

Däremot kommer mode 
alltid att vara intressant.

– Vi kan ju inte bara 
stoppa undan våra pengar. 
Men jag vill hellre handla 
EN dyr sak som inte  
fraktats över hela världen 
för att komma hit.

 Moa Kärnstrand
 

Handeln i siffror
Kläd- och skohandeln har ökat 
med omkring fem procent per 
år de senaste sju åren.
Ökningen var som intensivast 
2002 med nära sju procent.
Sammanlagt lade svenskarna 
50 miljarder på kläd- och skos-
hopping förra året.

”Vi lider av shoppingbaksmälla”

Moa Kärnstrand
moa.karnstrand@city.se

Helena Ekelund tror att hennes generation har drabbats av shoppingbaksmälla. Foto: MÅRTEN SVEMARK

Trots att vi har pengar 
tänker vi annorlunda 
kring shopping
Helena Ekelund

Foto: PÄR OLSSON

Mindre men smartare – så 
ser framtidens shopping ut

MALMÖ. Allt från färgglada 
fåglar och bitska ormar till 
långbenta spindlar har nu 
fl yttat in under samma tak. 
På en yta stor som en halv 
fotbollsplan trängs 5 000 
djur med alla tillbehör som 
en djurvän kan tänkas be-
höva.

– Alla djur förutom kro-
kodilen är till salu. Men det 
är bara för att det inte är 
tillåtet i Sverige, hade vi fått 
så hade vi sålt den också, 
säger Mikael Hansson, chef 
för ZooZity som nu öppnar 
i Malmö.

Förutom krokodiler in-
hyses en rad andra sällsyn-
ta djurarter. Bland annat 
den skårnäbbade tukanfå-
geln som blir din för saftiga 
25 000 kronor.  Jin Lavesson

...Elisabeth Liu, ki-
nes och Lundabo,

Gott nytt 
kinesiskt år! 
Vad gör du i dag?

– Nyårsafton var i går. 
Jag bjöd hem kompisar till 
oss och lagade speciell 
mat. Dumplings, anka 
och fi sk. Jag hade handlat 
jättemycket kinesiska 
grönsaker i Malmö. 
Vad gör man på nyårsda-
gen?

– I dag är det inget spe-
ciellt, för alla ska till job-
bet. Men på lördag har vi 
stor fest. Vi har hyrt lokal 
och ska dansa. 
Vilket år är det i år?

Det blir råttans år. Det 
är första året i tolvårscy-
keln. Men man föds i dag 
så blir man råttans huvud, 
för att man kommer först. 
Du har bott i Lund i 10 år, 
men åker till Kina varje år. 
Har landet förändrats?

– Innan fanns det 
mycket landsbygd, men 
nu är det städer överallt. 
Det är jättefi nt, det ser ut 
som USA.  Lena Philipson

Råttans år
Ett barn fött i råttans år blir fl i-
tigt och har mycket idéer. Råt-
tan 2008 har jord som sitt ele-
ment, och därför får årets barn 
även hög social kompetens, blir 
smarta och lättanpassade, men 
med en tendens att bli oroliga. 
Eftersom råttan i vanliga fall 
associeras med vatten – och 
vatten befruktar jord – kommer 
2008 att bli ett bra år. Att åtta 
i sig är ett turnummer och att 
olympiska spelen går i Kina i år 
gör det inte sämre. 
Kända råttor: Göran Persson, 
Sven-Göran Eriksson. 
 Källa: Kinesiska almanackan 
 för råttans år 2008

HALLÅ DÄR...

I det här huset är 
det djuriskt trångt 

Richard Wallnerström visar upp en boa constrictor redtail.
 Foto: MÅRTEN SVEMARK

25 000 kronor kostar denna 
skårnäbbade tukanfågel.

PIIIIIIP!PIIIIIIP!

Foto: S
CANPIX



Malmö:  Caroli, Erikslust,

Limhamn och Mobilia.

Lund:    Clemenstorget och Tuna.

Gäller i samtliga Malmborgsbutiker vecka 6,  4 - 10 februari. Reservation för slutförsäljning. 

Bilderna kan vara symboliska. Betala gärna med ICA-kundkort! För öppettider, adresser eller 

för att handla dina varor via internet: www.malmborgs.se

Alexandra Zazzi:

Tropisk fruktsallad 

på rispannacotta.
Se recept i ICA-bladet.

Fisk
Kolja  
Nordost Atlanten. 69:00/kg

Skrubba
Flådd, Östersjön. 59:00/kg

Örtagårdssås
Jmfpr 99,00 kr/kg. 9:90/hg

Frukt & Grönt
Äpplen
ICA, Frankrike/Holland. 12:90/kg

Päron
Kaiser Alexander, ICA. 19:90/kg

Mango 
Ca 350 gram, Brasilien. 15:00

Frukt&GröntFisk

Max 1 köp
per kund. 

Classic Kaffe
500 gram.

2 fp 39:00
Fläskkarré
Skivad, storpack, ICA/Scan.

Svenskt kött.

29:90/kg

Slanke Dancia/
Prästost
Slanke Dancia , extra lagrad 10% 

eller Prästost, lagrad, 17%.

79:00/kg

Färsk Laxfilé
Odlad Norge, hel eller halv.

Gäller tisd-lörd i vår manuella fiskavd.

79:00/kg

Max 2 sidor
per kund.

Varmrökt Fläskfilé
Lantchark.

99:00/kg

Gräddfil
Skånemjerierna, 3 dl. Jmfpr 25,00 kr/l.

2 fp 15:00

Solklar
Lockarps, 550 gram. Jmfpr 30,73 kr/kg.

16:90/fp

Grillad Rostbiff
Bröderna Nilsson, från deli.

Jmfpr 139,00 kr/kg.

18:90/hg

Royal Gala/Red Prince

2 st
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Temp (ºC)

Nederbörd

Temperatur

Möjlig
avvikelse

Trolig temp.

Stor risk

Måttlig 

Liten 

Ingen

Dagen har blivit     min längre sedan i går.

  1

  3

  6
  4   5

  2

  12

  11
  9

  8

  7

  10

Prognosen är Säker Ganska säker Osäker

Prognos för nio dagar

Europavädret i morgon Turistorter i morgon

SydkustenSundet

Morgon

Middag

Kväll

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

I dag I kväll

-5

-10

±0

+5

+10

+15

+20

+25

-15

Malmö

Sturup

Landskrona

Falsterbo

Eslöv

Köpenhamn Lund

Skanör

Malmö

Sturup

Landskrona

Falsterbo

Eslöv
Köpenhamn Lund

Skanör

+6

+7

+7 +6

+7
+7

+1

+3

+4

+3
+3

+1

4

8

4

10

12

8

12

13

07.53
16.55

08.09
17.26

Fredag

Lördag

Söndag

+6

+7

+6

-2

7

11

+13 regn
+15 skur
+6 moln
+9 sol
+3 mulet
+8 moln

+19 sol

+11 sol
+6 mulet
+9 sol
+7 sol

+12 sol
+3 mulet
+5 sol

+20 sol
+16 mulet
+16 moln
+15 regn
+15 regn
+19 skur
+22 sol

+21 moln
+26 sol
+17 sol
+16 sol
+30 sol

+18 sol
+16 skur

5

3

Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tor Fre

10

Måndag
+4

Fre Lör Sön

I dag: Soligt väder. 5 till 7 grader.

Aten
Barcelona
Berlin
Bryssel
Helsingfors
Köpenhamn
Lissabon

London
Oslo
Paris
Prag
Rom
Tallinn
Wien

Algarve
Alicante
Antalya
Catania
Kreta
Larnaca
Las Palmas

Madeira

Tunis

Malaga

Phuket
Rhodos

Miami

Mallorca
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Din egen prognos direkt i mobilen
SMS-VÄDRET
Gör så här: Ring 0900-2000326 och följ 
instruktioner Kostnad: 9,90 kronor per minut. 
Ringer du från  mobiltelefon läggs mobiltaxan på avgiften.

Stefan
Bergmark
Journalist

KRÖNIKA

Man skulle vara von Holstein
Johan Staël von Holstein. Tänk att vara 
den killen. Johan har hela vintern stått 
rak under ett skyfall spott och spe för 
sina åsikter. Men inget, inte en droppe 
tränger igenom. Johans långa läderrock 
verkar vara lackerad med tefl on.

Johan Staël von Holstein var vad som 
förr kallades IT-guru. Innan bubblan 
sprack. Nu är han bland annat vd för en-
treprenörsnätverket Iqube. Men han är 
också läderklädd kolumnist i Metro och 
nybliven ledamot av Kulturrådets styrelse.

Tänk att ha Johans självförtroende. 
Att utan att blinka kunna säga saker 
som: ”Jag har en idé som skulle konkur-
rera med både Facebook och slå undan 
benen på Googles affärsmodell. Men jag 
har vare sig pengar eller tid”. Men liksom 
orka, kunde han lagt till. Eller: ”En män-
niska kan förändra världen. Mandela 
gjorde det, Martin Luther King gjorde 
det. Jag tror mig själv mäktig att kunna 
göra saker. ”

Och tänk att ha Johans förmåga till 
omvärldsanalys. Som när han som nybli-
ven ledamot i Kulturrådet ifrågasatte bi-
drag till vänsterpolitiska tidskrifter. 
Knivskarpt, och utan att förlora sig i his-
toriska petitesser som skillnaden mellan 
Josef Stalin och Göran Persson, förklarar 
han: ”Men socialism är inte fi nt och gul-

ligt utan en ideologi som har skapat 
bland de värsta folkmorden på vår jord”. 
Punkt. Slutjiddrat.

Men framför allt skulle jag vilja äga Jo-
hans visionära förmågor. IT-bubblan 
sprack och miljonerna gick upp i rök men 
Johan har ständig nya, störtsköna uppslag 
som skulle göra jantelagens sosse-Sverige 
så mycket friare och vackrare. Som Jo-
hans geniala idé från i höstas. Den att låta 
hela svenska grundskolan bli till en ut-
bildning i entrepenörskap med dörrför-
säljning som viktigaste ämne på schemat. 
Men på marknadens villkor förstås! Kan 
ungarna leverera så blir det kanske klass-
resa ända till New York, men ”är de värde-
lösa på att sälja blir det ingen vinst och 
picknick på skolgården i stället”.

Eller varför inte slå ihop Norge och 
Sverige? Förra veckans superfi ffi ga idé. 
Det viktiga är bara ”att inte låta politiker 

sitta och förhandla fram den nya konsti-
tutionen utan att låta affärskonsulter 
göra det.” Folkomröstning om ny grund-
lag? Alldeles för dyrt. Jag själv och några 
till affärskonsulter fi xar biffen.

Just en sån kille skulle man va.
Men det fi nns ett problem. ”Halva fol-

ket är hjärntvättat av (s)”. Jantar som hin-
drar Johan att skapa global frihet och gu-
domlig rättvisa. Nu har till och med bak-
åtsträvarna startat en grupp på internet-
sidan Facebook. Närmare tusen personer 
som samlats under det framstegsfi entli-
ga mottot ”Jag torkar stjärten med Johan 
Staël von Holsteins krönikor”. Inget biter 
dock på en sann visionär och superentre-
penör:

”All vision skall bejakas, allt går och 
allt är möjligt. Alla humlor kan fl yga! Se 
på Turning Torso! Jantar och bromsklos-
sar hade fel.” Halleluja.

Svenska partiledare 
önskar att demokra-
terna segrar i USA. 
Reinfeldt stöder Oba-
ma och resten av 
klabbet Clinton.

Jag vet inte riktigt 
vad det betyder att 
statsministern ensam 
stöder Obama. Men 
kul är det!

MÅNDAG: Susanna Dzamic, Pernilla Glaser TISDAG: Petter Karlsson, Emil Jensen ONSDAG: Saman Bakhtiari, 
Ana Martinez TORSDAG: Stefan Bergmark, Pontus Schultz FREDAG: Frida Boisen, Emma Hamberg

 Närmare tusen perso-
ner har samlats under det 
framstegsfi entliga mottot 
”Jag torkar stjärten med 
 Johan Staël von Holsteins 
krönikor”.

kronika@city.se

S-politiker kastar sten i glashus
@ Svar till  Hillivi Lars-

son, s, med fl era. 
(City 5/2). 

Att alla bidragen till 
barnfamiljerna i Sverige 
är av världsklass känner 
säkert alla till. 

Inget annat land har 
något liknande. 

Barnbidrag, fl erbarns-
bidrag, mammaledig i 1,5 
år med 90 procent av lö-
nen, pappaledighet, fri 
förskola med fri mat, fria 

skolluncher och även i vis-
sa skolor fri frukost med 
mera.

Ni talar om orättvisor 
med vårdnadsbidraget.

Men vad gjorde ni, s, 
när ni satt i regeringen de 
sista tio åren fram till 
2006? Fördelade ni bidra-
gen till de grupper som 
behövde dem bäst, nej, det 
gjorde ni inte. 

Ni prioriterade dem 
som ni förväntade gav er 

fl est röster i valet. Detta 
kallar jag för orättvisor.

Och därför blev de 
hemlösa, uteliggarna och 
en stor grupp pensionärer 
de stora förlorarna under 
ert styre. 

Och denna snedvridna 
fördelningspolitik fortsat-
te under alla de åren fram 
till 2006.

Så ni damer s-politiker, 
tänk på att ni sitter i glas-
hus. Ingbritt I

TYCK TILL Mejla din insändare till: skanetycktill@city.se. Skriv kort! Uppge alltid namn och adress 
även om du använder signatur. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna.

Sms:a dina åsikter till  72580 (kostnad 5 kronor + ev trafi k-
avgift). Skriv City (mellanslag) Skåne (mellanslag) din text. 

  
Tyck till: Hur tror du att man 
stoppar skolket?

@ Frida Boisen har låtit 
någon annan än 

hjärte vännen städa med 
resultat att de sällan grälar 
numera, skrev hon i City 
den 1 februari. Men varför 
grälade de förut? Det har 
aldrig varit förbjudet att 
anlita någon att städa. De 
förlorade åren kan bara 
bero på ren snålhet. 

Så länge inte andra, 
och fattigare, medmännis-
kor tvingades betala delar 
av hennes städhjälp stod 

hon ut med grälen. Men 
hemma hos städerskan 
grälas det förstås fortfa-
rande eftersom hon inte 
har råd att anlita städ-
hjälp. Lars Engström

Fridas hemfrid får andra betala

Snålt, Frida, anser insändar-
skribenten.  Foto: SCANPIX

Föräldrakontakt 
hjälper mot skolk

@Tror defi nitivt att 
man måste visa från 

första skolktillfället att det 
är oacceptabelt! En tät för-
äldrakontakt är A och O. 
Har man dem med sig har 
man kommit långt, men 
viktigast är ändå att elev-
erna själva ser vinsten i att 
faktiskt gå i skolan.  Lärare 
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glasögon med garanterat 
slutpris oavsett synfel

enkelslipade med båge     895:-
progressiva med båge1995:-

S. Förstadsgatan/Spångatan (vid Triangeln). Tidsbokning: 040-12 39 37 

TOTAL UTFÖRSÄLJNING!
Kruses Möbelaffär upphör

OTROLIGA PRISER!
9/2 kl. 11.00-16.00

10/2 kl. 10.00-18.00
Friisgatan 16 | Tel 040-12 42 62Nobelvägen 40, Malmö. 

040-611 11 14, Vard 10–18. Lör 11–14www.tntkok.se

EGEN IMPORT
INGA MELLANHÄNDER

LÄGRE PRISER

Hos oss hittar du moderna, klas-

siska och funktionella kök med 

snygga och praktiska lösningar.

Vi mäter och ger dig ett förslag på 

ditt nya kök. Utan extra kostnad.

Välkommen!

DRÖMKÖK!
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Börsen 
SAX Generalindex  +0,5%
Hittills i år: -11,6%

Valutor 
1 euro kostar  9,42 kr 

➔

1 pund kostar  12,60  kr 

➔

 
1 US-dollar kostar  6,44 kr 

➔
  

1 dansk krona kostar  1,26 kr 
➔

 

Lägsta boräntan 
Rörlig 4,86% 
5 år 4,80% 

EKONOMI I GÅR

SVERIGE
 Foto: MIKAEL FRITZON / SCANPIX

GÖRAN OCH AMELIA OM ATT VÄXA

JÖNKÖPING. Förre statsministern Göran Persson och tid-
ningsmakaren, chefredaktör Amelia Adamo, utanför Elmiamäs-
san i Jönköping på i går. De talade vid Industriforum om karriär 
och ledarutveckling under rubriken ” Vill du växa som ledare?”   

Nytt ras i gruvan
i Kiruna
KIRUNA. Bara några dagar 
efter dödsolyckan i LKAB:
s gruva i Kiruna inträffa-
de ett nytt ras i går.

En lastbil som passera-
de rasplatsen träffades av 
sten och fi ck mindre ska-
dor. Ingen människa ska-
dades. TT

Pirate bay JO-anmäler Rikspolisen
MALMÖ/SVERIGE. Peter Sunde, talesperson för fi ldel-
ningssajten The Pirate Bay, anmäler Rikspolisstyrel-
sens barnporravdelning till Justitieombudsmannen JO.

Peter Sunde skriver i sin anmälan att The Pirate Bay 
har anmält över 40 misstänkta fall av barnborr till riks-
polisen, men polisen har aldrig tagit kontakt med saj-
ten för att få underlag till undersökningar. City

■ POLISEN I ÖREBRO har gjort ett av sina 
största narkotikabeslag hittills. En 24-årig 
man greps och polisen beslagtog cirka tio 
kilo ”vitt pulver” som efter analys visade sig 
vara narkotika. TT

STOCKHOLM. Normalt 
ska den första veckan 
i februari vara den 
kallaste på året.

Nu är det i stället vår-
temperaturer långt upp 
i landet, men SMHI väg-
rar ändå gå med på att 
det är vår.

Den tillåts komma 
först om en vecka.

I Sverige, liksom i de 
fl esta andra länder i den 
tempererade zonen, ska det 
fi nnas fyra årstider som av-
löser varandra i god ord-
ning. Det har vi alla fått 
lära oss i småskolan. Mars 

är den första riktiga vårmå-
naden med vårdagjämning-
en den 20:e som höjd-
punkt.

Den meteorologiska de-
fi nitionen på vår är att 

dygnsmedeltemperaturen 
ska ligga över noll grader 
sju dagar i sträck och med 
den måttstocken är det bara 
att konstatera att de södra 
delarna av landet inte haft 

någon vinter i år.
Men för att årstiderna 

inte ska försvinna eller helt 
okontrollerat blandas ihop 
har SMHI bestämt att den 
svenska våren inte får kom-
ma före mitten av februari 
och det oavsett om det inte 
varit meteorologisk vinter 
eller antalet vårtecken.  TT

Vårtempteraturer, 
men inte vår ännu

Snart kommer kanske krokusarna också.
 Foto: BERTIL ERICSON / SCANPIX 

Våren
■ Normalt (enligt mätserien 
1961–1990) kommer våren till 
Malmö den 22 februari, Stock-
holm den 16 mars, Östersund 
den 11 april och Kiruna den 1 
maj. Källa: SMHI (TT)

STOCKHOLM. Vårdgarantin 
är ingen garanti om snabb 
vård. Tvärtom har vänteti-
den för att få träffa en lä-
kare ökat och socialminister 
Göran Hägglund överväger 
en tvingande lag. Reformen 

har bara haft begränsade ef-
fekter på väntetiderna till 
behandling, konstaterar So-
cialstyrelsen i sin uppfölj-
ning. Väntetiden för att träf-
fa en doktor har ökat något 
sedan våren 2006. TT

Bakläxa för vårdgarantin
Österberg får
jobbansvar i s
STOCKHOLM. Tidigare 
statsrådet Sven-Erik Öster-
berg får ansvaret att utfor-
ma socialdemokraternas 
nya jobbpolitik, erfar TT.

Han tillsätts av partisty-
relsen på fredag och efter-
träder Thomas Östros.  TT

Scania är mest 
lönsamt
STOCKHOLM. Lastbils-
tillverkaren Scania fort-
sätter att vara bäst i klas-
sen. Resultatet under 
fjärde kvartalet blev bätt-
re än väntat.  TT

STOCKHOLM. Godkänd, 
men inte mer, i matte? Då 
får du betyget E. Men till-
hör du de allra bästa kan du 
skryta med ett A. Regering-
ens nya betygssystem är en 
skala med sex steg i grund- 

och gymnasieskolan. Den 
nya skalan innebär att da-
gens Mycket väl godkänd  
ersätts av A eller B. Lärar-
nas Riksförbund och Lä-
rarförbundet tycker att det 
nya systemet är bra.  TT

Nya betyg med ABCDEF
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Behöver du 
låna pengar
och gillar

klara besked?
Kontakta Svea – direkt!

www.sveadirekt.se

Kollektionsvisning
Lördag kl 10–15. Välkomna!

Vårfrug/Skomakareg • LUND • 046-211 35 20 

Hyr weekendbilen 
hos Avis!

Extra förmånliga priser vid hyra mån-fre

Boka bilen på www.avis.se eller tel. 0770-82 00 82

ns på Skeppsbron 13 i Malmö och 

Byggmästaregatan 11 i Lund. Välkommen in!

Avis - för en bättre miljö

www.hylliekrokensgolf.se  •  Limhamnsvägen 85. Tel 040-16 18 50

Mässerbjudande!
8 - 9 -10 februari

Nybörjarkurs 1.995:-   mässpris:  1.695:-
Rangekort 1.000:-   mässpris:  700:-
Medlemskap 1.850:-   mässpris:  1.650:-
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VÄRLDEN

Foto: SCANPIX

SVÅRA STORMAR I USA

NASHVILLE. Över 50 tromber svepte fram över USA:s södra 
delstater på supertisdagens kväll och orsakade stor förödelse. 
Minst 45 människor uppges vara döda. I går kom trombvarning-
ar även i Georgia och New Orleans.  TT-AFP

Ambassader 
terrorvarnas
STOCKHOLM. De utländ-
ska ambassaderna i Ke-
nya har varnats för terror-
dåd, uppger Finlands am-
bassadör.

Svenska UD uppger 
att Sveriges ambassad är 
informerad. UD vill dock 
inte gå in på om säkerhe-
ten skärpts kring den 
svenska ambassaden.

Varningarna tros inte 
ha samband med orolig-
heterna i Kenya.  TT

Storskörd av opium gynnar talibaner
KABUL. Mest opium i världen produceras i Afghanis-
tan. Och det är talibanerna som tjänar på det, fastslår 
FN-organet UNODC.

Ännu en jätteskörd av opiumvallmo väntas i år. Kan-
ske inte fullt så stor som rekordåret 2007, men ändå en 
bekräftelse av ett väldigt uppsving på några år. 
 TT-Reuters

NEW YORK. De manade 
till fortsatt kamp i ener-
giska valtal – men höll 
inga segertal.

Redan på supertisda-
gens afton höjde demo-
kraterna Hillary Clinton 
och Barack Obama blick-
en mot kommande pri-
märval i Maryland, Ohio 
och Texas och kanske 
även partikonventet i 
höst.

Republikanen John 
McCain stärkte sin ledar-
ställning men har problem 
med partiets högerfl ygel.

Supertisdagens jämna 
val i 24 delstater bjöd en 
sällan skådad politiska ry-
sare. När strålkastarna 
hade släcks stod alla aspi-
ranter kvar. Varken demo-
kraterna eller republikaner-
na hade någon tydlig presi-
dentkandidat.

– Kampen kommer nu 
att fortsätta i veckor och 
månader, sa Thomas Mann, 
statsvetare vid Brookingsin-
stitutet i Washington.

På den demokratiska si-
dan stod det klart att Hil-
lary Clinton vunnit minst 
åtta delstater, bland dem 
hemstaten New York och de 
folktäta Kalifornien och 
New Jersey. Men Barack 
Obama tog hem 13 delstater 
i alla väderstreck, bland 
dem Georgia, Missouri 
(som är ett demografi skt 
mini-USA) och hemstaten 
Illinois.  TT

USA fortsatt splittrat 
inför primärspurten

En Obama-supporter. Foto: AP/SCANPIX

En Clinton-supporter. Foto: AP/SCANPIX

Primärvalen
■ Partiernas presidentkandi-
dater i USA utses formellt av 
demokraternas och republika-
nernas konvent i augusti–sep-
tember, men vilka de blir bru-
kar stå klart långt tidigare.
■ Till konventen skickas några 
tusen delegater utsedda i de 
primärval och nomineringsmö-
ten som hålls i respektive del-
stat. 
■ Nomineringsmöten kallas 
också nomineringsval eller 
provval – partifolk samlas lo-
kalt och debatterar olika aspi-
ranter. Därefter röstar man. 
Primärval är mer som vanliga 
val. TT

Epoken Prodi slut 
– nyval i Italien
ROM. Det blir 
nyval i Italien. 
Samtidigt läm-
nar den 68-åri-
ge veteranen 
Romano Prodi 
till slut den po-
litiska scenen.

Högerledaren Silvio 
Berlusconi har samtidigt 
segervittring. 

Datum för nyvalet 
blir 13–14 april, medde-
lade tjänstemän. TT-AFP

Romano 
Prodi.

■ MISSTANKARNA om att sönda-
gens tyska brandkatastrof, då nio 
turkiska personer dog, var ett dåd 
av extremister stärks. Polisen har 
hittat nazistiskt klotter i det eldhär-
jade huset i Ludwigshafen.  TT
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Wraps med chilifräst kyck-
ling och rödgrön salsa. 
Packa ett paket middags-
bjudning.

Nästa vecka

CITYMAT
Annonser:
08-506 563 80

Råvaran får småkoka i knappt sjudande vatten.
➔ Köksparlören – pochera

Njut av en Medelhavs-middag

Smaker från Medelhavets 
östra del blir en riktig fi n-
middag. Tänk på att 
couscousen behöver sväl-
la en timme.

Recept för fyra personer:
1/2 röd chili (spansk peppar)
1 vitlöksklyfta, fi nhackad
1 röd paprika, tärnad
300 g israelisk couscous
4 dl kycklingbuljong
1/2 dl pressad citronsaft
2 kvistar persilja, hackade
ev salt, beroende på buljongen
Avokadocreme:
2 avokado
1/2 röd chili (spansk peppar)
1 msk pressad citronsaft
3 krm salt
600 g svärdfi skfi lé
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 msk olivolja
GÖR SÅ HÄR:
1. Kärna ur och fi nhacka chilin. 
Blanda chili, vitlök och paprika 
med couscousen.
2.  Koka upp buljong och citron-

saft. Häll det över couscousen, 
rör om ordentligt och låt stå och 
svälla en timme. Blanda i persil-
jan när couscousen kallnat, sma-
ka ev av med salt. 
3. Tärna under tiden avo kadon, 
kärna ur och fi nhacka chilin. 
Blanda med citronsaft och salt. 
4. Dela svärdfi sken i cm-stora 
bitar och trä på fyra grillspett. 
Salta och peppra. Stek den på 
hög temperatur i olivolja cirka en 
minut på varje sida. Servera 
spetten med couscous och avo-
kadocreme.
ATT DRICKA TILL:
2085 2007 Bellingham 
Chenin Blanc, 79 kronor, 
känns fi nt ananasfruktig 

och har god, 
rostad 
ekton 
som 
svänger 
läckert med avo-

kadocremen. 

Fyra storsäljare 
som håller stilen

VECKANS VIN

Fiskspett med israelisk couscous 
och avocadocreme

I samarbete med Allt om Vin.

Jumbo-couscous

Israelisk couscous görs lik-

som den vanliga av durumvete, 

men är som du ser betydligt större 

och tar längre tid att tillaga. Du kan 

byta den mot vanlig couscous.
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CITYMAT

Mattias LarssonMattias Larsson

BOXEN. Röda 12808 JP Che-
net Cabernet Syrah, 182 kro-
nor, är en storsäljare och för-
tjänar det - fruktigt, örtigt och 
mjukt men med fi n syra. Till 
alla kötträtter.

VITT. 2075 2006 Casillero 
del Diablo Chardonnay, 70 
kronor, har både ren, tropisk 
frukt och alldeles lagom av 
rostad fatighet. Perfekt kyck-
lingvin.

RÖTT. 12922 2006 Graham 
Beck Shiraz Viognier, 73 kro-
nor, bjuder på eldig frukt och 
lite typisk sydafrikansk rökig-
het, jättegott till en stekt eller 
grillad köttbit.

DET LILLA EXTRA. Vita 5595 
2006 Chablis Vieilles Vignes 
Sainte Claire, 159 kronor, är un-
derbart ren chablis, till framför 
allt skaldjur. Kan lagras, bra pre-
sentvin.  Håkan Larsson
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Lundagrossisten är ett expansivt grossistföretag i VVS-
branschen. Vi erbjuder våra kunder högsta service, bästa
tillgänglighet och branschens mest kompetenta personal.
Sedan starten i Lund 1979 har vi expanderat regelbundet
och hittills öppnat försäljningsställen i Högdalen, Nacka,
Solna, Uppsala, Västerås, Mölndal och Malmö.

Vi söker nu en

med placering i Lund.
Vi söker dig som förstår att kundfokusering samt
ordning och reda är av högsta vikt.
Våra kunder är återkommande rörinstallatörer och
VVS-butiker framförallt i Skåne men även från övriga
Sverige vilka du kommer att hjälpa antingen vid disk
eller via telefon. Övrig tid kommer du att sköta
allehanda hämtlagersysslor såsom kontroll och
inleverans av ankommande gods etc.

Som medarbetare på Lundagrossisten får du ett
varierande arbete med kunden i fokus. Viktiga
egenskaper är engagemang, effektivitet, positiv
inställning och god samarbetsförmåga.

Du kommer att få lära dig jobbet från grunden på vårt
lager samt genom våra internutbildningar, tidigare
erfarenhet eller kunskap inom VVS är inte något krav.

B-körkort erfodras.
Vi ser gärna att du är mellan 20-40 år.
Företagets policy är att internrekrytera.
Säljvana är meriterande men ej något krav.
Minimilönen efter två års anställning är idag 23.788:-/månad.

För mer information ser vår hemsida
www.lundagrossisten.se, du kan även kontakta
platschef Dan Edefell på tel 046-385302 eller
marknadschef Mats Pettersson på tel. 08-56056060.
Skriftliga ansökningshandlingar skickas senast 2008-02-22 till:
Lundagrossisten
Att. Mats Pettersson
Herrestagränd 6   124 59  Bandhagen
Märk kuvertet med "VVS-medarbetare Lund".

VVS-medarbetare

Länsförsäkringar Skåne är lokalt, självständigt och kundägt. Vi tillgodoser privat-
personers, företags och lantbruks behov av bank- och försäkringstjänster. Vårt mål 
är trygga och nöjda kunder. Hög tillgänglighet, enkelhet och personligt bemötande 
är viktiga ledord. 

En stark marknadsposition och ständig tillväxt bidrar till att våra ca 400 medarbetare 
arbetar i en utvecklande och lärande miljö. Vi tar tillvara de kvaliteter som en jämn 
könsfördelning och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Länsförsäkringar Skåne är en av de största aktörerna 
på den skånska försäkrings- och finansmarknaden. 
Verksamheten påverkas av flertalet regelverk och koder 
som ställer höga krav på noggrannhet i alla ekonomiska 
processer. Länsförsäkringar Skåne söker nu en ekonomi-
chef som självklart har siffersinne men som framför 
allt är beredd att leda ett team på sex medarbetare. 
Tjänsten är placerad i Helsingborg och är direkt under-
ställd vice vd.

Som arbetsledare för ekonomiavdelningen motiverar 
och utvecklar du medarbetarna samt följer upp deras 
insatser. I ledarrollen ingår att utveckla och koordinera 
modeller för ekonomisk planering, resultat och verk-
samhetsuppföljning. Du har en aktiv roll i teamet och 
arbetar fram löpande rapporter, deklarationer, bokslut 
och annan redovisning samt presenterar lättförståeliga 
rapporter för olika interna och externa intressenter till 
Länsförsäkringar Skåne. 

Sudokumästare i all ära, 
men är du en ledare?

I bagaget har du en högskoleutbildning inom ekonomi 
och erfarenhet som ekonomichef. Du är intresserad av 
verksamheten bakom siffrorna och har lätt för att arbeta 
tillsammans med olika människor. Samtidigt arbetar du 
gärna självständigt och tar egna initiativ baserade på 
kvalitativa analyser och ett helhetsperspektiv på verk-
samheten. Som den goda ledare du är inser du också 
vikten av en god servicekänsla och ett vinnande sätt. 

Vill du veta mer?
Ytterligare information lämnas av vice vd Gunnar 
Eskilsson, tel  mobil  eller 
av personalchef Staffan Hellberg, tel 
mobil .

Facklig representant för FTF är Susanne Lindberg,  
tel mobil

Välkommen att sända dina ansökningshandlingar och 
presentera meriter före den  februari, med e-post till: 
personal@skane.lansforsakringar.se 

www.lansforsakringar.se
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Annonser:
jobb@city.se
jobbannons@sydsvenskan.se
08-506 563 50
031-725 92 60 
040-281800JOBB

City i sam-
arbete med 
Stepstone.
Fler jobb på 
city.se/city-
jobb

JOBB. Hotellreceptionist 
på Åland, museivakt i 
Norge eller dagisfröken 
på Grönland. Det fi nns 
många möjligheter för 
den som vill prova ett 
jobb i något av våra 
grannländer i sommar.

Nordjobb hjälper till att 
förmedla jobb och bostad 
till ungdomar mellan 18 
och 28 år som är nordiska 
medborgare.

Föreningen Norden ar-
betar för att underlätta rör-
ligheten mellan länderna 
och öka kunskapen om de 
nordiska språken och kul-
turerna. Via projektet Nord-
jobb ordnas även gratis 
språkkurser och fritidsakti-
viteter på orterna där job-
ben fi nns.

”Utvecklande”
Och många som rest och 

jobbat genom Nordjobbs 
förmedling berättar om att 
det har varit en bra upple-
velse.

– Man träffar så mycket 
nya människor och har 
otroliga möjligheter att ut-
vecklas. Det är inte farligt 
att åka utomlands att jobba 

och Nordjobb är 
väldigt välord-
nat. Jag hade en 
fantastisk som-
mar, säger Elli-
nor Andersson, 
20 år, som ar-
betade tre må-
nader i fi nländ-
ska Tammerfors.

Hon söker nytt jobb via 
projektet i sommar och 
hamnar gärna i Finland 
igen. Under förra resan lär-
de hon sig att småprata på 
fi nska, fast hon inte kunde 
ett ord när hon åkte dit.

Skriv personligt
Ålands projektledare So-

fi e Norrlund tipsar alla in-
tresserade om att skriva ett 
detaljerat personligt brev i 
sin ansökan.

– Inte bara arbetsplats, 
att man arbetat i kiosk eller 
på lager, utan om arbets-
uppgifterna – man har kan-
ske kassavana eller kan köra 
truck.

Den som dessutom kan 
arbeta i minst åtta veckor 
och söker till fl era olika län-
der har bra chans till jobb.

 Annika Hedberg

Föreningen Norden har funnits 
sedan 1985. Den förmedlar via 
projektet Nordjobb cirka 750 
jobb till ungdomar varje år.
Man kan ansöka via hemsidan: 
www.nordjobb.net

Bland annat Nordiska minister-
rådet fi nansierar föreningen.
Ju tidigare man ansöker, desto 
större chans till jobb.
Senaste ansökningsdatum är 
den 31 maj.

Ofta fi nns Nordjobben inom turism, restaurang och hotell. Men även parkjobb, hemtjänst och inom barnomsorgen fi nns. 
 Foto: ANDREAS NILSSON/SCANPIX

Här fi nns det jobb så in i Norden

De nordiska länderna har 25 
miljoner invånare. 
Sverige har över nio miljoner, 
Danmark och Finland över fem 
miljoner vardera. Norge har 
knappt fem miljoner, Island 

har passerat 300 000 invåna-
re. 
De självstyrande områdena 
har: Grönland 50 000, Färöar-
na knappt 50 000 och Åland 
cirka 27 000 invånare.

Ellinor An-
dersson.

Nordjobb förmedlar 750 arbeten 25 miljoner invånare i Norden

 Det är inte mitt fel. 
Det är bland det dummaste du kan säga på jobbet. Det 
viktigaste är inte att lösa skuldfrågan , utan att fi xa pro-
blemet. Fler exempel på dinapengar.se
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Daniel Svensson 
M.Sc.C.E. Rekryteringskonsult

Epost: daniel@ingenjorskraft.com

Tel: 0707-835557

I rollen som konstruktör hos oss blir du en viktig kugge i det lag som ansvarar för maskinkonstruktion och anpassningar 
inom våra kundprojekt. Vi söker dig med erfarenhet inom områdena hydraulik och/eller fordonselektronik.

Du vill utvecklas vidare inom ett framgångsrikt företag med världsledande produkter. Du värdesätter en kreativ miljö med 
korta beslutsvägar.

Vi erbjuder ett självständigt och mycket omväxlande arbete i internationell miljö med stora möjligheter till 
personlig utveckling.

DISAB Vacuum Technology AB är ett miljöteknik bolag som är ledande inom sin bransch i Europa. DISAB utvecklar, 
tillverkar och säljer mobila och stationära vakuumaggregat för transport och återvinning av torra och våta material. DISAB 
ingår i Active Capital AB (publ). DISAB har 66 anställda och omsättningen för 2007 beräknas bli 160 MSEK. Hemsida: 
www.disab.se

DISAB Vacuum Technology AB i Eslöv expanderar och söker 

Engagerade konstruktörer
Brinner du för teknik? Trivs du bättre i verkstaden än på kontoret? För att trivas i rollen bör du gilla att arbeta praktiskt 

med problemlösning. På DISAB konstruerar man 
gärna i samarbete med produktionsavdelningen. 
Intresserad? Sms:a Hitta rätt till 72120 senast 
13:e februari så kontaktar jag dig! Vi hörs!

Mvh: Daniel

Operativ VD
Direkt underställd vår General Manager för Europe North får du det totala 
ansvaret för att säkerställa den kontinuerliga affärsutvecklingen av Storck´s 
verksamhet på den svenska marknaden. Med utgångspunkt från Malmö 
och huvudkontoret i Köpenhamn, får du ansvaret att leda den befintliga 
säljorganisationen som består av två KAM, en Field Sales Manager och 15 
säljare. Dina ansvarsområden omfattar alla aspekter av försäljning såsom 
kundvård, kampanjplanläggning, lönsamhetsansvar samt försäljnings- och 
distributionsoptimering. Till ditt stöd får du en stark marknadsavdelning 
samt en varumärkesportfölj som består av mycket kända varumärken.

Du har teoretisk utbildning på högskolenivå kombinerad med några års 

erfarenhet av försäljning/förhandling/personalledning på hög nivå i en miljö 
med starka varumärken, optimalt inom snabbrörliga konsumentprodukter. 
Du har ingående kunskap om Key Account Management och är en dynamisk 
och naturlig ledare som har förmågan att få saker utförda. Du behärskar 
engelska i tal och skrift och förstår de nordiska språken bra.

Du erbjuds ett krävande och utmanande jobb, där du ingår i den nordiska 
ledningsgruppen samt blir en del av en professionell verksamhet som sätter 
stort värde på täta kundrelationer, hög servicegrad och stark laganda. Därtill 
erbjuds du goda personliga  och yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter inom 
koncernen samt ett attraktivt anställningspaket.

Välkommen med din ansökan via www.mercuriurval.se där du bifogar din ansökan i form av cv och personligt brev, senast den 13 februari
(Ref.nr SE-GTN-463). Frågor besvaras av Mercuri Urval, 040-611 99 66.

Storck Sverige AB (www.storck.se) är ett dotterbolag till August Storck KG – en av världens största producenter av konfektyrprodukter.
Inom August Storck KG arbetar ca 4 500 medarbetare och företagets produkter finns på mer än 90 marknader världen över. I Storcks varumärkesportfölj ingår 

varumärken som Toffifee, Merci, Werthers Original, Riesen och Mamba. Storck Sverige AB är en del av den nordiska organisationen med huvudkontor i Köpenhamn.

Bolaget grundades 1994 och har idag över 100 medarbetare 
med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vår 
affärsidé är att ge anpassad kapitalrådgivning till företagare 
baserad på en kontinuerligt uppbyggd kunskap om kunden 
genom personliga möten och en tät kommunikation. Vill du 
veta mer, besök www.coeli.se.

VI SÖKER KONTORSCHEF
TILL VÅRT KONTOR I MALMÖ

DET GÅR BRA FÖR OSS!
Vi blev under 2007 av Dagens Industri utsedda till ett Gasell-
företag. Våra framgångsfaktorer är en kombination av ett 
unikt kunderbjudande tillsammans med proaktiva, kreativa 
och engagerade medarbetare som skapar tillväxt. Om våra 

VI ERBJUDER
Ett omväxlande arbete i ett mycket intressant och spännande 
bolag. Du kommer att få ett stort ansvar och möjlighet att 
vara med och påverka och driva företaget framåt. Du kommer 
att ansvara för ett kontor med cirka 15 medarbetare och ha 
ett budgetansvar för kontorets försäljning samt att arbeta 
självständigt med försäljning till egna kunder. Som stöd har du 
en effektiv organisation med lång erfarenhet och professionella 
och engagerade medarbetare. 

VI SÖKER DIG
 som är drivande och resultatinriktad. 
 som är beredd att arbeta hårt för att vidareutveckla 

   Coelis position i Malmö. 
 som har ett stort intresse för kapitalmarknaden och för 

   att coacha kapitalrådgivare. 
 som har minst 3 års erfarenhet av kapitalrådgivning 

   och gärna i någon sorts ledande befattning. Dessutom 
   är det meriterande om du har Swedsec-licensiering 
   och Liv-diplom. 

Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen 
att ta kontakt med Pär Davidsson tfn 040-665 67 60. Alla 

ansökan till rekrytering@coeli.se, senast den 15 februari 2008.

Sparbanken Syd - Tillväxtbanken

Sparbanken Syd etablerades år 1827 och är den marknadsledande banken i sydöstra Skåne, där vi bedriver verksamhet med god lönsam-
het. Sparbanken Syd har som målsättning att medverka till en positiv ekonomisk utveckling i regionen där lojalitet och känsla för bygden 
ska genomsyra allt arbete. Banken har 150 anställda och en affärsvolym på drygt 21 miljarder SEK. Till vårt huvudkontor i Ystad sökes:

IT-ansvarig
Direkt underställd den administrativa chefen får du ansvaret för 
bankens IT-verksamhet med egen budget. Du är en kompetent 
beställare och en viktig länk till våra olika leverantörer.  En av dina 
uppgifter blir att utarbeta och förvalta bankens policy, instruktioner 
och riktlinjer för IT området. I ditt ansvar ingår allt från utveckling 
av tillämpningar i Microsofts officemiljö, till support och utbildning. 

Dina kontaktytor blir breda, såväl internt som externt, därför är det 
viktigt med en god kommunikativ förmåga. I dina arbetsuppgifter 
ingår också att driva utvecklingsprojekt och förändringsarbete.

Du har en akademisk utbildning inom IT/teknik och/eller erfarenhet 
av motsvarande arbetsuppgifter. Som person är du drivande, trivs 
med att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du vill utvecklas 
och utveckla andra i en serviceinriktad organisation.

Välkommen med dina ansökningshandlingar, meritförteckning och betyg till Personova, Djäknegatan 2, 211 35 Malmö eller mail@
personova.se senast den 26 februari 2008. Märk ansökan ”Ekonomichef” alt. ”IT-ansvarig” Har du frågor är du välkommen att ringa Ingrid 
Persson, administrativ chef, 0708-40 24 90, Ann Hermansson, personalchef, 0761-33 51 53 eller Ingela Roos, Personova, 040-23 13 13, 
som vi samarbetar med. Besök gärna www.sparbankensyd.se

Ekonomichef
Vår ekonomichef går nu vidare i organisationen och vi söker dig som 
vill ta ansvaret för vår ekonomiavdelning. I ditt ansvar ingår allt från 
redovisning, rapportering, bokslut och årsredovisning till kontakter 
med bankens revisorer. Du blir ledare, vilket innebär att du är bra på 
att utveckla både din personal och ekonomifunktionen.

Du rapporterar till den administrativa chefen och ingår i vårt chefs-
forum. Dina arbetsuppgifter blir resultat- och lönsamhetsanalyser 
samt kostnadsuppföljningar och du är engagerad i budgetprocessen 
inom banken. Du kommer att arbeta brett inom organisationen 
vilket ställer krav på affärskänsla, kommunikation och social 
kompetens. 

Du har en akademisk utbildning med inriktning ekonomi och erfaren-
het av motsvarande arbetsuppgifter. Du är en duktig IT-användare 
och behärskar Excel mycket väl. Som person är du drivande med 
gott siffersinne och fallenhet för ekonomisk analys.
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Atria Scandinavia utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade kött- och charkpro-
dukter och måltidslösningar för konsumenter på den svenska marknaden. Företaget har 
drygt 1 800 anställda, 15 tillverkningsenheter, varav 1 i Danmark, och omsätter drygt 550 
miljoner Euro. Atria Scandinavia ingår i den börsnoterade fi nska koncernen Atria. 
Med drygt 5 000 anställda och en omsättning på strax över en miljard Euro är Atria-
koncernen Finlands största företag i charkbranschen och den största tillverkaren av 
köttprodukter i Östersjöregionen. 

Du kommer att driva förbättringsprojekt inom varufl ödesorganisationen. 
Det innebär att du kommer att ha ansvar för att leda och implementera 
resurs- och fl ödeseffektiviseringar i nära samarbete med platscheferna/
fabrikscheferna på Atrias produktionsenheter i Sverige. Du kommer 
också att delta i tvärfunktionella projekt mellan marknad, produktutveck-
ling och teknik, där kundernas visioner blir produktionens verklighet.

Du är förmodligen civilingenjör inom produktion eller livsmedelsteknik 
och har erfarenhet från förbättringsarbete inom industrin, gärna från 
livsmedel. Det är viktigt att du är en självgående, resultatinriktad och 
strukturerad person med stort engagemang liksom att du är duktig på 
att skapa och bibehålla goda kontakter såväl internt som externt. 

Vi kan erbjuda dig en bred och utmanande tjänst i en expansiv koncern 
där beslutsvägarna är korta och där du har möjlighet att växa. Lämplig 
bostadsort är Skåne eller Örebroområdet. I arbetet ingår ett stort antal 
resor i Sverige och Danmark, inklusive en del övernattningar.

I denna rekrytering samarbetar vi med Lisberg Executive Search. Frågor 
om tjänsten besvaras av Håkan Wahlfrid 0702-68 70 23 

För ytterligare information om Atria besök www.atria.se

Din ansökan skickar du via e-post till Charlotta Gotthardt, cg@lisberg.se 
senast den 15 februari 2008.

Projektledare
Produktionsutveckling

Purac är världsledande inom rening av avloppsvatten, process- och dricksvatten samt produktion och uppgradering av biogas. 
Verksamheten omsätter ca 500 miljoner kronor. Purac är en division inom Läckeby Water Group och gruppens varumärke för 
anläggningsverksamheten.

Anläggningskonstruktörer
Vi erbjuder ett arbete med varierande uppgifter i en internationell miljö, i ett av Skandinaviens mest framgångsrika 
företag i sin bransch. Läs hela annonsen på www.mercuriurval.se eller www.lackebywater.se. Välkommen!

Synplicity Hardware Platforms Group AB i Lund utvecklar all elektronikhårdvara 
inom Synplicity Inc. Synplicity är sedan många år helt dominerande inom 
programvara för FPGA-konstruktion och satsar nu stort på ett system för ASIC-
prototyping kallat Confirma. Hårdvaran från Lund utgör stommen i detta system.
Synplicity har totalt ca 350 anställda, idag är vi 15 personer som sitter i fräscha, 
ljusa och rymliga lokaler på Gastelyckan i Lund. Huvudkontoret finns i 
Sunnyvale, Kalifornien. 

Vi söker nu till vårt kontor i Lund:
Civilingenjör  Elektronikkonstruktör 
med några års erfarenhet av hårdvarukonstruktion. Kunskaper i 
FPGA/ASIC-konstruktion och avancerad mönsterkortskonstruktion är 
meriterande. 
Frågor om tjänsten besvaras av Alf Larsson på 046-16 29 00. 

Civilingenjör  Programmerare C/Linux
med några års erfarenhet av hårdvarunära programmering, inbyggda 
system och scripting. Kunskaper i VHDL/Verilog samt FPGA/ASIC-
verifiering är meriterande. 
Frågor om tjänsten besvaras av Alf Larsson på 046-16 29 00. 

Support- och Applikationsingenjör 
med förmåga att tydligt förklara och dokumentera tekniska ämnen. 
Erfarenhet av VHDL/Verilog är ett krav och erfarenhet inom mjukvara är 
meriterande. 
Frågor om tjänsten besvaras av Mathias Svensson på 046-16 29 00. 

Teknisk Dokumentatör 
med ansvar för dokumentation till våra produkter såsom manualer, 
datablad och broschyrer. Gediget tekniskt kunnande och tidigare 
erfarenhet är ett måste. Kännedom om olika grafiska programvaror är ett 
starkt plus.  
Frågor om tjänsten besvaras av Bo Nilsson på 046-16 29 00.

Kvalitetsansvarig
med ansvar för kvalitet avseende utveckling, tillverkning, tester och 
leveranser. Tidigare erfarenhet av liknande uppgifter är ett måste och 
kännedom om affärssystem är meriterande. 
Frågor om tjänsten besvaras av Lars-Eric Lundgren på 046-16 29 00. 

Intresserad? Skicka då in din ansökan till HPGhr@synplicity.com alternativt 
med brev till Synplicity Hardware Platforms Group AB, Kalkstensvägen 3, 
224 78 LUND.     Vi vill ha din ansökan senast den 18 februari.
Mer information om Synplicity och Confirma finner du på www.synplicity.com.

Du kommer att arbeta nära den operativa verksamheten med 
juridiska frågeställningar som är knutna till byggverksamheten. 
Den huvudsakliga delen av arbetet kommer att bestå i att vara stöd 
vid avtalsförhandlingar samt i frågor som aktualiseras i pågående 
entreprenader. I arbetet ingår även bl a att företräda företaget vid 
tvister samt att hålla internutbildningar. Tjänsten kommer att placeras i 
Göteborg, Helsingborg eller Malmö. Du har arbetat på advokatbyrå eller 

tingstjänstgöring. Vidare krävs mycket goda kunskaper i entreprenadrätt 
och allmän köp – och avtalsrätt samt vana från processer vid allmän 
domstol. Det är en fördel med erfarenhet även av företagsförvärv och 
offentlig upphandling. Vi värdesätter personer som är snabbtänkta, 
prestigelösa och handlingskraftiga samt lyhörda med god kommunikativ 
förmåga.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på ca 30 miljarder kronor och ca 12.000 
anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad på OMX 
Nordiska Börs Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne. 

VIDARE UPPLYSNINGAR
Susanne Falk, 08-6505800 på 
HR Commitment.
www.hrcommitment.se

ANSÖKNINGSHANDLINGAR 
Skicka din ansökan med 
CV och betyg till:
ansokan@hrcommitment.se. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2008-02-22

Bolagsjurist.
SÖKES TILL GÖTEBORG, HELSINGBORG ELLER MALMÖ. 

peab.se

STOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR 
SATSAR PÅ SÄKERHET

Brandförsvaret söker ett fl ertal medarbetare med olika kompetenser 
för att utveckla Stockholms stads förmåga att hantera risker 

och stärka säkerheten i samhället.

Ytterligare information hittar du på
www.brand.stockholm.se
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Area Specialist Luftvägar/Allergi till BU Primary Care,

Region Syd

Arbetsbeskrivning och personprofil

Som Area Specialist leder du försäljningsaktiviteterna i regionen genom att förena direkt produkt-

försäljning till nyckelkunder med att aktivt hantera GSK:s kundutbildningar och påverka rekom-

mendationslistor. Du rapporterar till Business Manager Respiratory och har arbetsledande ansvar

för två Key Customer Managers. 

Vi söker dig som har gått apotekarprogrammet eller klarat LIF-kursen. Du har erfarenhet av

försäljning och projektledning. Du har en god förståelse för nationell och regional sjukvårdsverk-

samhet och vilket inflytande olika aktörer har. Du kommer att samarbeta med både interna och

externa aktörer och det är därför viktigt att du är en god kommunikatör. Det är en stor fördel om

du har erfarenhet av marknadsföring eller affärsanalys. 

Då koncernspråket är engelska och du har många internationella kontakter förutsätter det att du

har mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift. Har du verkat i en internationell

miljö är det meriterande. Tjänsten är fältbaserad. 

Gå in på www.glaxosmithkline.se för att läsa mer om tjänsten! Vid frågor är du välkommen att

ringa till Mila Leksell, rekryteringsansvarig, på telefon 08-568 43 635. Din ansökan sänder du

senast den 20 februari år 2008 till rekrytering@gsk.com. Märk din ansökan ”AS Luftvägar/Allergi”.

Urval kommer att ske löpande, varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag. 

Vill du ha en ny utmaning inom ett team med en spännande framtid?

Då är du välkommen att söka följande tjänst.

GlaxoSmithKline är ett av världens ledande
forskningsbaserade läkemedels- och hälsoföretag.
Företagets mål är att forska och ta fram nya
mediciner som kan bidra till att människor kan
vara mer aktiva, må bättre och leva längre.
Globalt omsätter GlaxoSmithKline 325 miljarder
kronor och har en av världens största forsknings-
och utvecklingsbudgetar. Företaget har över
100 000 anställda och har sitt huvudkontor i
London. I Sverige har GlaxoSmithKline ett
marknadsbolag med omkring 240 anställda
som arbetar med marknadsföring och försäljning
av läkemedel samt klinisk forskning. 

Försäljningsingenjör/
projektingenjör
Kuhnke Automation AB är ett helägt dotterbolag till den tyska företaget
Kuhnke Automation GmbH som ingår i Kuhnke AG med över 800 anställda.
Vi är verksamma inom affärsområdena, medicinteknik, automotiv, automation/
komponenter. Vi har nu fl yttat in i nya lokaler på  Ängamöllans industriområde 
och är ett AAA ratat företag. Vi omsätter idag 65 miljoner på den skandinaviska 
marknaden.

Vi söker nu en yngre försäljningsingenjör/projektingenjör som efter 

provtjänstgöring sex månader och med utbildning i Tyskland under

två månader är intresserad av att aktivt bearbeta nya och befi ntliga

kunder inom främst medicinteknik och automatiseringsteknik. 

Vårt kontor fi nns i Kristianstad, men arbetsområdet är hela Sverige

och innebär också reser till vårt moderbolag i Tyskland samt till 

fabrikerna i Italien och Rumänien.

I båda fallen kommer du att ha budgetansvar och mycket kund-/

och leverantörskontakter, varför bra kunskaper i engelska är ett 

måste och tyska meriterande.

Lämplig utbildning minst högskoleingenjör. Du är en utåtriktad

person, glad, stresstålig och med hög social kompetens. 

Tjänsten är efter sex månaders provtjänstgöring en tillsvidare-

anställning.

Sista ansökningsdag 28 februari. 

För ytterligare information ring Ronnie Jennerheim, 044-10 36 60.

E-post ronnie@kuhnke.se – Hemsida www.kuhnke.se

Ansökan skickar du till.

Kuhnke Automation AB, Televägen 1, 291 62 Kristianstad

Vi söker nu ny arbetskraft till ett växande företag. 

För mer information kontakta:
Mats Nordgren
Odinn Jonsson

040-35 23 32
040-35 23 37

0739-41 23 32
0704-10 56 91

2 Byggnadsnickare med yrkesbevis

eller titta in på www.sskbygg.se

1 Arbetschef/platschef som är 
driven och har erfarenhet

EuroMaint förenar nytänkande 
med lång erfarenhet. Genom inno-
vativa tekniska systemtjänster, 
kundanpassade helhetslösningar 
och partnerskap medverkar vi till 
våra kunders konkurrenskraft 
och framgång. 

I EuroMaint-koncernen ingår 
EuroMaint Rail - som bidrar till 
att säkerställa spårbranschens lön-
samhet och EuroMaint Industry 
- som bidrar till att öka sina kun-
ders produktivitet. Läs mer på 
www.euromaint.se.

Du kommer att leda, följa upp, utveckla samt effektivisera produktions-
enhetens verksamhet i enlighet med gällande affärsplan. Viktiga aspekter 
i rollen är produktivitetsutveckling samt personalledning och personal-
utveckling.

Du har goda ledaregenskaper med tydliga och kommunikativa färdigheter. 
God förmåga att skapa engagemang och att coacha dina medarbetare samt 
att bygga team. 

Läs mer och ansök på www.poolia.se

Diana Solutions AB, tidigare Diana Control AB, utvecklar, tillverkar 
säljer och installerar produkter för styrning, reglering och över-
vakning av värme, kyla och ventilationssystem i fastigheter. Diana 
Solutions omsätter ca 48 milj kr och har 25 anställda. Huvudkontor 
i Malmö och fi lialkontor i Stockholm.

      Vi expanderar och söker 3 st automationsingenjörer i Malmö och 2 st i Stockholm!

AUTOMATIONSINGENJÖRER
Som automationsingenjör kommer du att arbeta självständigt från order till färdig anläggning med 
projektledning, idrifttagning, dokumentation och programmering. Du skall ha god kunskap om PC 
datorer och erfarenhet från styr- och reglerbranschen med inriktning på VVS och/eller El. Vi sätter stort 
värde på erfarenhet från digitalteknik och förmåga till logisk programmering.

Då arbetet sker i nära samråd med våra kunder och säljare bör du vara öppen och ha lätt för arbeta 
med andra människor.

Frågor om befattningarna besvaras av Per Johansson på telefon 040-631 60 14.

Du är välkommen med din ansökan som vi vill ha senast den 4 mars. 
Märkes: “AUTOMATIONSINGENJÖR”

Diana Solutions AB
Stenyxegatan 21M, 213 76 Malmö. Telefon 040-631 60 00
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Lindsténs Elektriska AB grundades 1965 och är ett helägt familjeföretag i tredje generationen. I dag
finns vi etablerade i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn, företaget har ca 100 medarbetare. Vi
bedriver service- och elinstallationsarbeten inom både industri och byggnation. Vårt mål är att ge våra
kunder en hög kvalitet och god servicegrad. En självklarhet är att arbeta med långsiktiga relationer
och leverera den för kunden totalt bästa tekniska och ekonomiska lösningen.

Är du intresserad av att jobba i ett företag på frammarsch, skicka din ansökan via mail
till . Har du frågor kontakta Johnny Petré, VD, .johnny@lindstens-el.se 0417-780 51

Du bör ha god erfarenhet av elmontörsyrket och gärna erfarenhet från tidigare
servicearbeten. Då du blir vårt ansikte mot våra kunder måste du vara glad och
positiv samt kunna arbeta tillsammans med alla typer av människor och i olika
projekt. Intresset för el och annan teknik skall vara stort då din arbetsdag kommer
att innehålla allt från enkla till komplexa lösningar inom elfacksområdet.

ELEKTRIKER
Vi expanderar och behöver förstärka vår organisation. Vi söker

SJÖBO TOMELILLA YSTADTIL
L

Gillar du utmaningar?  Sök jobb hos oss!

• Projektchef
• Konstruktionsingenjör
• Automationsingenjör
• Säljsupportingenjör
• Säljare
• Produktchef

Läs mer på moving.eu eller technogarden.se 
Rekrytering via Technogarden AB.

Hultberg Inrikes Transporter AB är en del av 
Posten Logistik AB. 
Nu söker vi en

Speditör
till Malmö. Sök jobbet på www.posten.se/jobb

Räddningstjänsten Syd
söker

PRODUKTIONSCHEF
Kontaktpersoner

Förbundsdirektör Per Widlundh

046-540 46 02 

Administrativ chef Erica Arvebratt

046-540 46 20.

Skicka ansökan till jobb@rsyd.se

Sista ansökningsdag 29 februari.

Läs mer på: www.rsyd.se

Dela vår framgång inom miljöteknik!
Vi erbjuder en unik teknisk lösning, internationell miljö, stark

tillväxt och möjlighet att påverka framtidens samhällsbyggnation. 
Till vårt kontor i Malmö söker vi en:

Projektledare

Envac är sedan mer än 40 år världsledande inom 
utveckling och försäljning av automatiserade avfallsin-
samlingssystem. Envac har 400 anställda på 30 kontor 

i 16 länder och ägs sedan 2005 av Stena Adactum AB. Läs mer på www.envac.se

Utbildning: Du bör ha teknisk utbildning samt 
erfarenhet av projektorienterat arbete inom bygg-
nad, VVS eller liknande konstruktionsarbete.
Info & ansökan: Mer information om tjänsten 
fås av Arne Nordström på K2 Search AB, tel 
070-698 92 00. Alla ansökningar och kontakter 
behandlas konfi dentiellt. Vi vill ha din ansökan 
snarast. Sök tjänsten 
på www.k2search.se

Intressant?
Som person är du 
utåtriktad, duktig 
på att kommuni-
cera, självständig, 
drivande och bra 
på att hålla många 
bollar i luften.

Kalmar Sverige Försäljning ägs av Kalmar Industries, som är världsledande tillverkare och leverantör av tung 
materialhanteringsutrustning. Vi är drygt 240 medarbetare, som ansvarar för försäljning och service över hela 
landet. Våra kunder fi nns inom alla branscher med krav på effektiv hantering av tyngre gods. 
Kalmar Industries har ca 3 000 anställda och ingår i Cargotec Corporation.

SERVICETEKNIKER sökes omgående
Satsa på en spännande framtid med intressanta arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med service och reparationer av diesel- och eltruckar samt 
andra förekommande maskiner inom vårt produktsortiment. Du är en fl exibel, 
självgående och serviceinriktad person som är van att arbeta självständigt, tycker om 
att träffa kunder och är beredd att ställa upp när det gäller. Du bör ha goda kunskaper 
i svenska språket.

Vi söker Dig som har erfarenhet från reparationer av truckar, lastbilar eller entrepre-
nadmaskiner. Du behöver ha körkort, klass B och PC-vana är en merit. Du kommer att 
utrustas med servicebuss och utgå hemifrån.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda arbetsförhållanden och du får arbeta med väl-
renommerade produkter. Du får ett självständigt och variationsrikt arbete. Företaget 
präglas av nytänkande och vi värdesätter medarbetare som kan ta egna initiativ. 
Utbildning på maskinerna får Du av oss i våra fabriker. Placering: Malmö-området.

För vidare information kontakta: Serviceledare Dan Bergquist, tel 040-93 39 21.

Maila helst Din ansökan senast 29 febr 2008 till: dan.bergquist@kalmarind.com
Dan Bergquist, Kalmar Sverige Försäljning, Box 50215, 202 12 Malmö.

Chris-Marine tillverkar, utvecklar och marknadsför precisionsmaskiner för underhåll av större diesel-
motorer som används på fartyg och dieselkraftverk. Huvudkontoret ligger i Malmö. Vi arbetar internationellt 
med representanter och egna säljbolag över hela världen. Vi är marknadsledande med ett mycket starkt varu-
märke. Våra kunder är dieselmotortillverkare, rederier, serviceverkstäder, kraftbolag och varv. Chris-Marine har 
ca 100 anställda och omsätter ca 120 miljoner kronor. www.chris-marine.com

Planeringsingenjör

Välkommen med din ansökan snarast via
www.mercuriurval.se (ref.nr SE-GTN-460). Frågor 
besvaras av Mercuri Urval, tel 040-611 99 66 eller 
produktionschef Anders Nilsson, tel 040-671 26 44.

Som planeringsingenjör får du, direkt underställd 
produktionschefen, planeringsansvaret för hela mate-
rialkedjan – från kundorder till slutlig leverans. Pro-
duktionsverksamheten omfattar bearbetning och 
montering. All tillverkning är kundorderstyrd och sker 
i korta serier med ledtider på 3-4 veckor. Pla-
neringsarbetet innebär i huvudsak att analysera/be-
sluta om när olika produkter/råmaterial ska bestäl-
las från leverantör och/eller egen produktion för 
att upprätthålla en hög leveransprecision på 
våra färdiga produkter. Vidare är planerings-

arbetet en grund för vårt långsiktiga arbete 

med att minimera lager och öka vår lageromsättnings-
hastighet.

I produktionsarbetet kommer du att arbeta med 
och driva olika typer av förbättringsprojekt inom 
produktionen och i materialflödet enligt principerna 
för Lean Production, 5S osv. Vår förmåga att arbeta 
med dessa frågor är avgörande för vår framgång.

Vi söker dig som har relevant teknisk utbildning samt 
erfarenhet av produktionsplanering i en mekanisk in-
dustri med tillhörande montering. Du är mycket väl 
förtrogen med begrepp som ledtidsanalys, nettobe-

hovsberäkning och Kanban. Du har gedigen kunskap 
om materialplanering med hjälp av ett MPS system. 
Erfarenheter av Microsoft AX är meriterande. 

Vill du bli en del av ett framgångsrikt team i ett fram-
gångsrikt företag? Då kan vi erbjuda utvecklande 
arbete där din insats kommer att göra skillnad.
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SÖK JOBB SOM

DESIGNER
HOS OSS
Vi söker en golvproduktdesigner 
med placering i Ronneby. 
     Välkommen in på www.tarkett.se 
för att läsa mer om tjänsten.

Tarkett, Ronnebyhamn, 372 81 Ronneby. 

Tel: 0771-25 19 00. 

Juniorsäljare med potential för nästa steg……..

Tuvan-Stängsel AB är ett av Sveriges ledande företag inom områdesskydd.  Tuvan-Stängsel omsatte 2007 nästan 84 miljoner SEK och har 37 
anställda. Produktionen sker i Hedvigsdal utanför Ystad och företaget har försäljningskontor i Helsingborg, Stockholm, Askersund, Jönköping och 
Våxtorp. Tuvan-Stängsel ingår i den internationella irländska koncernen CRH plc. med verksamhet över hela världen och en omsättning på över 
180 miljarder SEK. Ytterligare information fi nns tillgänglig på www.tuvan.se och www.crh-fsg.com 

Du blir del i ett framgångsrikt bolag som är inne i ett mycket 
intressant expansionsskede. Nya försäljningskontor har eta-
blerats i Stockholm, Askersund och Jönköping. Försäljningen 
förväntas öka dramatiskt de kommande åren. Du kommer 
att arbeta tätt ihop med övriga medlemmar av bolagets 
försäljningsavdelning och kommer även att samarbeta med 
företagets övriga avdelningar.

Din huvuduppgift blir i början att assistera företagets säl-
jare. Du skall medverka i försäljning av våra produkter till 
existerande kunder, samt bearbeta nya kunder. Arbetsupp-
gifterna omfattar offerering, försäljning, säljplanering och 
uppföljning av offert/order till slutkund. Du rapporterar till 
företagets distriktsschef för södra Sverige och kommer att 
vara placerad på vårt försäljningskontor i Helsingborg.

Du har erfarenhet av liknande jobb och en teknisk bakgrund 
ses som ett plus.

Som kollega går du gärna före och visar vägen med Ditt 
engagemang och Din energinivå. Du är en lagspelare och 
kan samtidigt arbeta självständigt. Du kommer att arbeta i 
en miljö där vi använder Word, Excel, PowerPoint och Navi-
sion. Du behärskar engelska i tal och skrift. Koncernspråket 
är engelska. 

Du erbjudes goda anställningsvillkor och attraktiva karriär-
möjligheter i en framgångsrik och spännande verksamhet.

V.v. skicka Din ansökan, märkt ”Juniorsäljare’’, till

TUVAN-stängsel AB
Bunkalundsvägen 8
253 68 Helsingborg
eller till ulrika.rasmussen@tuvan.se
Vi önskar få Ditt svar senast 2008-02-20.

Vi är ett nystartat byggföretag inom Itturkoncernen med en väletablerad byggverksamhet 
med c:a 100 anställda från systerbolaget BMK i Malmö. Våra tre verksamhetsgrenar är 
byggnation av styckhus, grupphusområde och byggservice. Itturkoncernen är en av Sveriges 
30 största privatägda företagskoncerner med en omsättning på ca 10 miljarder. Koncernen 
består av ett 70-tal bolag och 24 industrier med verksamhet inom olika områden såsom 
sågverksnäring, skogsråvara, tryckimpregnering, småhustillverkning, mark exploatering, 
bygg, säkerhet, agenturföretag, konfektion och övrigt. Målsättningen med ut brytningen av 
verksamheten till ett nytt företag är att ytterligare kunna utveckla, fokusera och förbättra 
byggverksamhetens service och tjänster till våra kunder. 

Vi söker nu till vår ekonomiavdelning i Malmö en:

Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och självständigt arbete där du 
kommer erbjudas uppgifter inom hela ledet av ekonomiarbetet. Du kommer 
att vara en viktig länk i uppbyggnaden av vår ekonomifunktion och delta 
vid månads- och årsbokslut. Förutom övriga sedvanliga ekonomiuppgifter, 
som löpande bokföring, verifi eringar, fakturering, kund- och leverantörs-
reskontra, kommer du även att administrera personal och löner. Inlednings vis 
kommer du att få hjälp av en inhyrd lönekonsult men därefter själv ansvara 
för lönehanteringen. 
 
Du själv är gymnasieekonom eller motsvarande med några års tidigare 
erfarenheter från liknande ekonomiarbete. Du har goda kunskaper i svenska 
såväl i tal som skrift och trivs med att arbeta med datorn som hjälpmedel. 
Som person är du strukturerad, noggrann och systematisk samtidigt som 
du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och trivs med att hjälpa till.

För ytterligare information ring vår rekryteringskonsult Veronica Warneskog 
eller Jeanette Haglund på Confi dera Urval, tel 08-662 21 97. Din ansökan 
skickar du, märkt ”Ekonomi/Löneassistent”, snarast dock senast den 15 
februari till:

veronica.warneskog@confi dera.se
Confi dera Urval, Birger Jarlsgatan 73-75
113 56 STOCKHOLM 
www.confi dera.se 

Ekonomi/Löneassistent
med känsla för både siffror och service

Ingenjörer inom 
El,  Automation 
och Mekanik
Vi har gott om uppdrag och plats för dig vid våra 

kontor i Malmö och Helsingborg. 
Kontakta Mats Lundström i Malmö (040-620 60 29/0734-35 06 82) eller 
Lars Wiklund i Helsingborg (042-400 12 51/0733-21 24 34)
Läs mer på www.rejlers.se under jobb/karriär.
Din ansökan skickar du till, platsansokan.malmo@rejlers.se 

Fokus Kalmar län är en kommungemensam enhet för forsknings- och 

kunskaps utveckling inom individ- och familjeomsorg samt äldre- och 

handikappomsorg. 

FoU-ledare med forskarutbildning
Fokus söker en FoU-ledare inom området äldreomsorg. Vi kan er-

bjuda mångsidiga arbetsuppgifter i fl ervetenskaplig miljö med fl era 

disputerade forskare knutna till Nationellt kompetenscentrum för 

anhörigfrågor. Som FoU-ledare för äldreomsorg får du möjlighet 

att leda FoU inom äldreområdet i samverkan med FoU-ledarna och 

kommunernas FoU-råd. 

Välkommen med Din ansökan senast 28 februari.

Läs mer på www.fokus.regionforbund.se/Aktuellt

Blenta AB är ett avelsföretag som producerar ca 40% av Sveriges 
produktion av daggammal slaktkyckling. Till vår hemmamarknad 
räknar vi även resten av Skandinavien och Baltikum. Därutöver har 
vi ett antal internationella försäljningsrelationer. Blenta AB ingår i 
Blentagruppen AB som är landets största privata matfågelkoncern. I 
koncernen ingår även Guldfågeln AB, Torsåsen AB och Ingelsta kalkon.

Blenta AB söker 

Platschef/Marknadschef
Direkt underställd VD kommer du som platschef/marknadschef  
främst att arbeta med ledning, planering och uppföljning av driften 
samt marknadsfrågor.

Läs mer på www. kajson.se

Du kan också kontakta rekryteringskonsult Anna Kajson, tel 0411-457 33

Vi vill ha din ansökan senast den 25 februari 2008
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På jakt efter nya medarbetare?
Hitta dem med en platsannons  i  Malmö Lund City och 

Sydsvenskan.
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Shoppingsajterna Svenska AB består av JME Data, som är en av 
Sydsveriges största renodlade datorkedjor med 6 butiker samt web-
butikerna www.jmedata.se och www.datorbutiken.com 
JME Data har funnits i 15 år och datorbutiken.com är nu inne på sitt 
10:e år. Vi är idag en av landets absolut största renodlade e-handels-
sajter och datorfackhandlare och utgör en naturlig referenspunkt för 
branschen som helhet. Koncernen har mer än 80 anställda, och omsät-
ter över 500 miljoner.

JME Data på Mobilia i Malmö söker ställföre-
trädande butikschef/tillförordnad butikschef! 
Du kommer under ett halvår ha ansvaret för hela butiken un-

det utvecklingsmöjligheter på vår inköpsavdelning.

JME Data i Kristianstad söker ny butikschef! 
Butiken har en god omsättningsutveckling, och med an-
ledning av detta kommer du inledningsvis att tillsammans 
med oss söka ett nytt attraktiv läge för din butik. 
Du har en stark och positiv drivkraft och tycker det är 
roligt att träffa nya människor och knyta nya kontakter. 

Läs mer om tjänsterna och skicka din ansökan på 
www.monster.se 

Vid frågor kring tjänsterna kontakta:
Johan Jönsson, Försäljningschef 
johan.jonsson@jmedata.se

Vi behandlar ansökningarna löpande, 
men sista ansökningsdatum är 2008-02-25

Stf Butikschef

Butikschef

Kruuse Svenska AB, helägt dotterbolag till Jörgen Kruuse A/S 
Danmark, ett världsledande företag med artiklar och utensilier 
till djursjukvård och djurvård. Vår kundkrets är veterinärer, 

Vi söker med placering i Malmö

SÄLJARE
Läs mer på www.kruuse.com

Eller ring 08-850200 och tala med VD Olle Vougt eller Therese Wersch

Löberöds församling söker

Kyrkogårdsarbetare 
75 % under säsong (ca1/4-31/10).

ARBETSUPPGIFTER: Gravskötsel samt allmän
kyrkogårdsskötsel.
HUVUDSAKLIG ARBETSPLATS: Högseröds kyrkogård.
FÖR UPPLYSNINGAR RING: 
Mikael Johannsson, kyrkoherde, 070-583 02 09
eller Bo Åkesson, 073-039 13 93.

Ansökan sänds till Löberöds församling, Storgatan 25, 
240 33 Löberöd, senast 15/2-08.
Fackligt ombud: Iréne Ekdala, 0413-620 06. 

Företagssköterska
Företagshälsovården Runstenen är en klassisk företags-
hälsovård som på ett kvalitativt sätt arbetar med kundens 
arbetsmiljö utifrån en helhetssyn på Människa - Miljö -
Säkerhet. Våra kunder fi nns inom varierande branscher 
såsom motorbranschen, park och anläggning, verkstads-
industrin och området för elinstallationer.

Med anledning av kommande pensionsavgångar söker 
vi nya kollegor till två av våra

Företagsskötersketjänster
Det är en merit om du har företagssköterskeutbildning 
men det viktigaste är att du är sjuksköterska och kan 
arbeta i team och individuellt med eget ansvar.
Vill Du veta mer?
Kontakta oss gärna på 040-22 37 20

Du är också välkommen att skicka in
Din ansökan senast 080223 till:                 

Företagshälsovården Runstenen
Jägersrovägen 80 B,  212 37  MALMÖ

e-mail: info@fhv-runsten.se
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Städerska sökes
5 dagar per vecka till trevligt 
mindre kontor i Höllviken. 
Morgon- eller kvällstid.
Lön efter avtal. Ring Linn på
STÄDERIET 070-590 37 15

Trevlig, noggrann och 
rutinerad

Porslinstekniker
sökes.
Hör av dig till Paul på
Malmö Tandteknik AB
040-96 90 00/040-96 90 55  
mellan 9.00-16.00 eller via
mtt.paul@compaqnet.se

Mindre byggnadsfirma söker 
snickare/allround, omg. Gert 
040-42 09 37, 070-533 33 24

Matglad, något köttkunnig, 
pigg, rask och ärlig man 
eller kvinna sökes till 
manuell köttbutik i Malmö.

Kontakta Christer 
tel 040-91 87 00

Gejo Kött
Erikslustvägen 34, Malmö

www. iss-landscaping.se

ISS Landscaping är Sveriges ledande företag inom
verksamhetsområdet projektering, anläggning, 
skötsel av mark och trädgård. 
Vi är 500 anställda och omsätter 500 mkr. per år.
Vår fortsatta expansion gör att vi närmast behöver 
förstärka vår organisation i Malmö med

Anläggningsarbetare (5 st)
Vi söker dig med 5 års erfarenhet inom mark- 

och trädgårdsanläggning. Trädgårdsutbildning,

VA-kunskap, god vana från stensättning är en 

extra merit. Då vi ofta arbetar i självstyrande 

grupper bör du vara van att ta eget ansvar.

B-körkort är ett krav.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla 

ISS Landscaping.Vi erbjuder dig goda möjligheter 

i en företagsmiljö som präglas av gott kamrat -

skap, där alla medarbetare är lika viktiga och där 

alla har en vilja att göra ett bra jobb.

Skicka  din ansökan senast den 22 februari till:

ISS Landscaping, 

Jägershillgatan 14, 213 75 Malmö

eller till joacim.ahlstedt@iss-fs.se

Rest Cornelias 
Landbygatan 5, Malmö
söker Kock o Serverings-
personal, vana ett krav, 
CV medtages. 0704-69 65 58

Ljunghusens Golfrestaurang
söker ERFAREN KOCK till 
sommarsäsongen -08. Du ska 
ha erf av a la carté & catering. 
Ring Johan på 0709-24 38 32, 
Hampus 0709-62 54 11

KOCK/SUSHIKOCK
sökes på halv/heltid. Lön enl 
ök. Minst 3 års erfarenhet.
Sushibaren, Regementsg 25,
217 53 Malmö. 040-26 80 81
0708-88 85 10, Niklas

Städare och golvvårdare.
Deltid sökes i Malmö. Erfa-
renhetskrav. 0707-40 11 95

Kranbilsförare
sökes. Tel: 0705-17 28 68.

Kiviks Hotell, Konferens och Spa är ett mindre hotell med 
28 rum, restaurang, konferens och spa, ligger med en 
fantastisk utsikt centralt i Kivik på Österlen. Hotellet är 
familjeägt och togs över den 1:ste februari. Hotellet
genomgår nu en renovering och öppnar till påsk.

Vi öppnar i ny regi till påsk och 
behöver duktiga medarbetare!

Chefskock
till vår restaurang med erfarenhet av att laga mat 

lite över det extra, planera, organisera, göra inköp 

och lägga upp matsedlar för konferens, beställ-

ningar och individuella måltider. Vi eftersträvar 

hög kvalitet och önskar arbeta med råvaror från 

trakten och från Skåne.

Vi behöver även Kockar till vår och sommar.

Servitör/Servitris
med vin- och god branschkunskap van att ta eget 

ansvar och ”styra och ställa” med hög servicenivå. 

Vi behöver även extra servispersonal under vår 

och sommar.

Receptionist 
med några års yrkesvana med allt vad det innebär 

att arbeta på ett litet hotell med konferenser 

såväl som individuella gäster. Vi kommer även att 

behöva extra receptionister till helger, vår och 

sommar.

Vi söker medarbetare som förutom branschkunskap 

kan arbeta självständigt, vara initiativrika, samar-

betsvilliga och tycka om att arbeta i ett litet team 

med höga servicekrav.

Anställningsvillkor: Tillsvidareanställning på 

heltid med 6 mån provtid. Tillträde snarast efter 

överenskommelse. Lön enligt överenskommelse.

Ansökningarna hanteras löpande så vi ber dig att 

skicka in Din ansökan via e-post cathy@kivikshotell.se

Kontaktperson hotellchef Cathy Magnusson

0708-91 16 14

www.kivikshotell.se 

Kan Du sköta en
LASERSKÄRARE eller 
KANTBOCKNINGSMASKIN?
Vill Du ha bra betalt och kan pendla (eller flytta) 
till Danmark? Vi söker en duktig laserskärare gärna 
med erfarenhet av Trumph laserskärning och en lika 
duktig kantbockare till vår Amada kantbock.
Vi arbetar primärt med cnc-styrd laserskärning och 
stansning, bockning, svetsning och montering i 
både stål, rostfritt, aluminium och plast. Vi har flera 
svenskar anställda och det går bra för oss. 
Du kan se mer på www.brdrlarsen.dk
För dom rätta personerna är vi flexibla och villiga till 
att så långt möjligt anpassa arbetstiden så att den 
passar Dina önskemål.
Som utgångspunkt behöver vi Dig på dagtid men vi 
är t. ex. villiga att prata om eventuellt en fyradagars-
vecka och Du får hjälp med allt det praktiska (kontakt 
med myndigheter, bank osv).
Är Du interesserad av något av ovanstående så kon-
takta Per E. H. Christensen på telefon 0045-2965 1840 
eller per@haeger.dk för mer information på svenska. 

Brdr. Larsen Teknik ApS
Nøglegårdsv. 18, Vassingerød, 3540 Lynge, Danmark 

DEWALT Proffsmarknad söker nu

Regionsansvarig säljare
för uthyrare och professionella användare

placering i Malmö

För mer information gå in
på Cordovan Performance
hemsida www.cordovan.se/performance

Banverket söker

Trafi k- och elsäkerhets-

handläggare

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. 

Vi lägger grunden för säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafi k och 

utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft. Vi är ca 6 500 

medarbetare runt om i landet.

www.banverket.se

till Investeringsdivisionen i Malmö.

För mer information www.banverket.se

Trelleborgs kommun 
söker
Fritidschef

För mer information 
se www.trelleborg.se 
eller ring växeln
0410-73 30 00.

Svalövs kommun söker två nya ledare

PERSONALCHEF
med särskild drivkraft för
utvecklingsfrågor

TEAMLEDARE
med särskilt ansvar för löner
och förhandlingar 

Mer information hittar
du på vår hemsida
www.svalov.se 
under lediga jobb.

Malmö Lastbilcentral expanderar
och söker fler medarbetare

MALMÖ LASTBILCENTRAL AB

Blidögatan 20, 211 24 Malmö, Tel 040-18 82 00, www.malmolbc.se

Vi vill ha Din skriftliga ansökan senast den 18 februari.
Du kan även mejla ansökan till hakan.bjoro@malmolbc.se

Till vår ekonomiavdelning söker vi en receptionist/ekonomi-

assistent med erfarenhet av telefonväxel, hantering av 

leverantörsfakturor o dyl. Datorvana och erfarenhet av 

Officepaketet är ett stort plus. Men lika viktiga är dina 

personliga egenskaper. Du ska vara utåtriktad, social 

och positiv. Kontakta vår ekonomichef Håkan Björö, 

tel. 040-18 82 02, om du vill veta mer om tjänsten.

Malmö Lastbilcentral är en företagsgrupp omfattande fem bolag med 

en omsättning på 450 miljoner kronor. Vi har 250 medlemsägda bilar 

i daglig trafik, hälften av dessa är fjärr-, distributions- och budbilar, 

medan andra hälften är kran- och anläggningsbilar.

Receptionist/
Ekonomiassistent

söker

MASKININGENJÖRER
www.rorkraft.se
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Logoped
till DaKo, Dataresurscenter 
för Kommunikation, Halmstad

Mer information om tjänsten hittar du på 
www.lthalland.se/jobb
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SPORT
Barcelona dementerar bestämt att 
ex-Chelseacoachen José Mourin-
ho skulle vara på väg till klubben.
– Vi har fullt förtroende för Frank 
Rijkaard, säger Barcapresidenten 
Joan Laporta. City-TT

 Det kommer att bli en häxkittel här 
nere och vi vinner inget på att gå i gräl 
med publiken.
DC-kaptenen Mats Wilander till TT inför helgens tennismöte med Israel.

SKIDSKYTTE. Hon är 
inte rädd för att miss-
lyckas. Hon är inte för 
feg att våga. 

Helena Jonsson, 23 
år, är helt enkelt rustad 
för en tuff kamp om 
VM-medaljer i Öster-
sund när skidskyttar-
nas mästerskap drar i 
gång i morgon.

– För ett år sedan 
visste jag att jag var 
chanslös att nå en topp-
placering om jag sköt 
ett bomskott. Nu är det 

ingen katastrof om en 
svart prick är kvar, sä-
ger Helena Jonsson.

Förklaringen är en-
kel, men smärtsam.

– Oj, vad jag har sli-
tit efter Wolfgang 
Pichlers stenhårda trä-
ningsprogram, men 
det har gett resultat, 
säger Helena Jonsson.

Helena fi ck sitt sto-
ra internationella ge-
nombrott redan förra 
säsongen, och i år vann 
hon säsongens sista 
världscuptävling.

– Så nu vet jag att 
jag har en chans att nå 
en VM-medalj.

 Ove Byström/TT

Helena rustad för medalj i VM

Helena Jonsson.
  Foto: RALF BERGMAN/SCANPIX

SKIDSKYTTE-VM
1 dag kvar

FOTBOLL. Ghana 
håller andan.

I kväll kan lan-
det ta sig till fi nal 
i afrikanska mäs-
terskapen.

– Förlo-
rar vi 
kommer 
folk säga 
att Gud svikit 
oss, säger Ghana-
bördige lundabon 
Franco Akogyeram, 
32.

Ghana är ett mycket 
religiöst land.

Inför fotbollsmat-
cher blir vidskepelsen 
speciellt påtaglig.

– Prästerna står och 
predikar för landslaget. 
Vinner vi har Gud lyss-

nat, säger Fran-
co.

Och hittills 
har Han däruppe 

varit god. Ghana har 
imponerat och spelar 
semifi nal mot Kame-

run i huvudstaden 
Accra i kväll.

Förväntningar-
na är skyhöga i den 

galna afrikanska fot-
bollsvärlden.

Karnevalstämning
– Det är alltid liv i 

Ghana, det spelas mu-
sik och det fi nns ingen 
som klagar på oväsen. 
Men när det är fotboll på 
tv är det helt knäpptyst.

– Folk jobbar inte 
när Ghana spelar. Och 

när de vinner är det 
som nyårsafton eller 
karneval.

Effekterna av att 
turneringen spelas i 
Ghana har gett synliga 
effekter.

– Vägarna rustas 
upp och det investeras 
en hel del pengar i lan-
det, säger Franco.

Få har råd
Men trots förbätt-

ringarna har de fl esta 
av landets 22,5 miljo-
ner invånare ingen 
chans att uppleva mat-
cherna live. Läktarna 
gapar ofta tomma.

– Biljetterna är löj-
ligt dyra. De billigaste 
kostar 

4–5 dollar, det är mer 
än vad de fl esta tjänar 
på en hel dag.

I stället är det tv:n 
som gäller.

– I varenda by i lan-
det sitter folk samlade 
och tittar. Allt från 
barn till mormödrar.
Vad skulle en turne-
ringsseger betyda för 
fotbollen i landet?

– Det skulle vara 
den största framgång-
en för landslaget. Men 
för fotbollen skulle det 
inte betyda så mycket, 
den blir knappast stör-
re än vad den redan 
är.

TV
Semifi naler, afrikanska 
mästerkapen
Egypten-Elfenbenskus-
ten:
Eurosport, 18.00. 
Ghana-Kamerun:
Eurosport, 21.00. 

Ghana vänder sig mot skyn
med höga förväntningar

Ghanas landslag
■ Matcher hittills: Gui-
nea 2–1, Namibia 1—0, 
Marocko 2—0 (grupp-
spel), Nigeria 2—1 
(kvartsfi nal).
Målskyttar: Junior Agogo 
2, Michael Essien 2, Sulley 
Muntari 2, Asamoah 
Gyan.
Förbundskapten: Claude 
Le Roy.
Meriter i mästerskapen: 
Vinnare 1963, 1965, 1978, 
1982.
Världsranking: 43.

...situationen i Ghana: 
”Politiskt är det rätt sta-
bilt, bättre än i många an-
dra afrikanska länder. Pro-
blemet är korruptionen, ri-
kedomarna hamnar ofta i 
händerna på några få.”
…afrikansk fotboll: ”Den 
är teknisk, lite som den 
sydamerikanska. Det ska 

vara snyggt och så många 
tunnlar som möjligt. Folk 
älskar underhållningen.”
…Ghanas landslag: 
”Chelsea-mittfältaren Mi-
chael Essien är Ghanas 
Zlatan. Även Nottingham-
anfallaren Junior Agogo 
är duktig. Ärkerivalen är 
Nigeria.”

Fredrik Lindstrand
fredrik.lindstrand@city.se

040-607 26 30

Junior AgogoJunior AgogoMichael EssienMichael Essien
Foto: AP/SCANPIXFoto: AP/SCANPIX Foto: AP/SCANPIXFoto: AP/SCANPIX

Franco Akogyeram räknar med Guds hjälp i kväll när Ghana möter Kamerun i  semifi nalen.
 Foto: MÅRTEN SVEMARK

Franco Akogyeram om...

Helsingborg 
lånar målvakt
FOTBOLL. Helsing-
borg lånar Mjällbys 
målvakt Rickard 
Fransson i ett halvår. 
Beslutet togs sedan 
HIF:s andremålvakt 
drabbats av en kors-
bandsskada och mis-
sar vårsäsongen. City

Dagens 
Shaaban
FOTBOLL. Rami Shaa-
bans eventuella över-
gång till Hammarby 
fortsätter gå trögt. 

I går gjorde 
Fredrikstad på nytt 
tummen ner för 
Hammarbys ekono-
miska bud.

– Vi har vår syn på 
vad Rami ska kosta, 
Hammarby har sin. 
Det är bättre att säga 
att vi inte kom över-
ens den här gången 
heller. Men dialogen 
fortsätter väl från och 
till, säger Fredrikstads 
sportchef Per Morten 
Haugen.

Hammarbys infor-
mationschef Urban 
Rybrink vill inte kom-
mentera uttalandet 
men säger att han 
fortfarande tror på en 
lösning. TT 

En följetong. 
 Foto: SCANPIX

Trelleborg föll 
mot Bajen
HANDBOLL. Bottenla-
get IFK Trelleborg 
hängde med bra fram 
till pausen.

Sedan ryckte gäs-
tande Hammarby 
ifrån till en säker se-
ger.

Bajen hade bara 
14–13 efter första halv-
leken men vann till 
slut med 34–26.

Mirko Stojanovic 
blev bäste poängplock-
are i matchen och i 
Trelleborg med sina 
nio mål. Michael Apel-
gren, var bäst i Ham-
marby med sina 8 mål 
för serieledarna. City

■ Joakim Sjöhage kom-
mer tillbaka till Elfsborg. 
Boråsklubben har kom-
mit överens om ett låne-
avtal med Sjöhages 
klubb Brann, och får op-
tion på att köpa 21-
åringen. TT
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FOTBOLLS-EM: 120 DAGAR KVAR

Fredrik Lindstrand
sportreporter

KRÖNIKA

”Seb” var 
totalt orädd och 
alltid vaken

Packa EM-trunken, Sebastian!

Under en kylig vinterkväll i Istan-
bul skulle svenska landslagets 
frågetecken rätas ut.

Resultatet blev halvkrokigt.
Men ett stort och rakt utrops-

tecken fi ck vi. För man kan väl 
säga det nu:

Välkommen till EM, Sebastian 
Larsson!

Birmingham-proffset tog 
chansen och spelade sig med 
största sannolikhet till en biljett 
till Österrike/Schweiz. ”Seb” 
uppträdde med samma lugn som 
i Premier league, ständigt säkert 
rullandes längsmarken i offensi-
ven, totalt orädd och alltid vaken i 
försvarsarbetet. 

I andra spelares fall var det inte 
lika uppåt. Ingen svensk gjorde 
bort sig. Men det hade nog krävts 
mer än så för att övertyga Lars 
Lagerbäck att man är värd en EM-
plats.

För många av spelarna gav 
suddiga besked, svåra att utläsa. 
Men lite klokare blev vi. Följande 
frågor gavs det ändå svar på:
Kan Kim Källström spela med An-
ders Svensson på mitten?

Svar: Defi nitivt. Samarbetet 
gick lite upp och ner, men på det 
stora hela fungerade bra. Ett 
skönt besked, speciellt ifall Tobi-
as Linderoths rehabilitering skul-
le stöta på problem.
Är Marcus Berg värd en plats i 
EM-truppen?

Svar: Tyvärr känns det som att 
Berg hade behövt visa mer. Det 
såg många gånger trevande och 
segt ut. Ett tydligt bevis på att ste-
get från holländska ligan till 
landslagsspel är längre än vad 
många vill tro.
Tar Fredrik Stoor chansen som yt-
terback?

Svar: Nej. Han gjorde inte bort 
sig, men det är långt kvar till EM-
klass för Stoor. 
Hur är Andreas Isakssons form?

Svar: Helt okej. Han uppträdde 
säkert, det lilla han hade att göra.

Av ovanstående information ska 
nu Lars Lagerbäck forma sin EM-
trupp. En stundtals sömnig 0–0-
match mot Turkiet får fälla avgö-
randet för fl era av spelarna. Och 
de oprövade som inte briljerade 
lär få oerhört tufft att ta en plats. 
Samtidigt som de etablerade som 
inte gjorde bort sig lär få chansen.

Dessutom kun-
de vi aldrig få 
svar på den kan-

ske mest in-
tressanta 

frågan. 
Den om 

mitt-
fälta-
ren 

Rasmus Lindgren var ett namn 
för Österrike/Schweiz.

Gud vad det grämer mig att han 
ligger hemma i Amsterdam med 
ett ömt lår. fredrik.lindstrand@city.se

Blågults ungdomar 
gjorde inte bort sig
FOTBOLL. Mållöst, men ing-
alunda meningslöst. 

– Det känns som vi 
stärkt upp konkurrenssi-
tuationenefter en sån här 
match, säger assisterande 
förbundskaptenen Roland 
Andersson till Viasat.

Landskampen mot Tur-
kiet slutade visserligen 0–0. 
Men den gav kvitton på att 
fotbollstalangerna som vill 
in håller måttet även på 
landslagsnivå – åtminstone 
i vänskapssammanhang. 

Tre unga sugna EM-kan-
didater fi ck chansen från 
start och ingen av dem föll 
ur ramen. Fredrik Stoor och 

Sebastian Larsson deltog 
mycket i spelet på högerkan-
ten i första halvlek. Marcus 
Berg försökte vara konstruk-
tiv på topp, men fi ck inte 
mycket att jobba med. 

– Det är fruktansvärt 
många bra spelare med, 
man får försöka smälta in 
bara och jag fi ck bra hjälp 
av de andra killarna, säger 
Sebastian Larsson till Via-
sat.

Efter en stabil svensk in-
ledning tog Turkiet över allt 
mer.

Men närmare än ett an-
tal halvfarliga långskott 
kom inte turkarna.  City-TT

Bara en kille tog chansen att spela in dig i EM-truppen mot Turkiet i går – och det var Birminnghams Sebastian Larsson. Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

Varningar, Turkiet: Mehmet Aure-
lio, Gökhan Gönül. Sverige: Anders 
Svensson. 
Domare: Paolo Tagliavento, Italien. 
Publik: 20 000 (Istanbul). 
Laget:
C C C C
Sebastian Larsson, hmf 
C C C
Anders Svensson, mf 
Kim Källström, mf 
Johan Elmander, a (in 46) 
C C
Andreas Isaksson, mv
Fredrik Stoor, hb (ut 62)
Daniel Majstorovic, mb 
Petter Hansson, mb 
Mikael Nilsson, vb (ut 83)
Kennedy Bakircioglü, vmf (ut 73)
Marcus Berg, a
Markus Rosenberg, a (ut 46)
Behrang Safari, vb (in 62)
Samuel Holmén, vmf (in 73)
Mattias Concha, hb (in 83)

Turkiet 0
Sverige 0

 

Foto: SCANPIX

 HOLLAND IMPONERADE MOT KROATIEN

FOTBOLL. Sveriges EM-motståndare Grekland slog Fin-
land hemma med 2–1 utan att imponera. Snart 37-årige 
Jari Litmanen gav Finland ledningen i den 66:e minuten, 
men Angelos Charisteas (67:e minuten) och Kostas Kat-
souranis (72:e minuten) räddade den grekiska hedern.
Annars imponerade två av fotbollens stormakter i går. 
Holland slog Kroatien borta (bilden) med imponerande 
3–0 efter mål av Johnny Heitinga, Klaas-Jan Huntelaar 
och Jan Vennegoor of Hesselink. Och Tyskland hade inga 
problem med att enkelt avfärda Österrike borta med 
samma siffror (Hitzlsperger, Klose och Gomez tyska 
målskyttar). City

Svåra val, Lagerbäck.Svåra val, Lagerbäck.
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ISHOCKEY. Peter Forsberg har 
inte, offi ciellt i alla fall, be-
stämt sig för vilken klubb han 
vill spela i – om han känner sig 
tillräckligt hel och frisk för att 
göra NHL-comeback. 

Han har däremot börjat tacka 
nej till några intressenter.

– Vi lade ett bud och Fors-
bergs representanter ringde 
sedan tillbaka och sa att man 
tittade på andra möjligheter, 
säger Dallaschefen Les Jackson 
till Dallas Morning News.

Jackson hade tänkt sig en 
superkedja med Forsberg, 

Mike Modano och Jere 
Lehtinen.

– Forsberg hade varit ett 
bra alternativ, för vi hade ju 
kunnat få honom utan att be-
höva byta iväg någon spelare.

Enligt Expressen har 
Forsberg även tackat nej till 
Nashville, där han spelade 
förra säsongen. 

Peter Forsberg, som varit 
fotskadad under en längre 
tid, har fram till 26 februa-
ri på sig att skriva kontrakt 
med en NHL-klubb, för att 
få spela under våren. TT

Foppa nobbar Dallas

Vad blir 
det, Foppa?

Foto: SCANPIX

...Tre Kronors för-
bundskapten 
Bengt-Åke Gus-
tafsson, 49 år. 

Några ändringar 
i laget i kväll?

– Ja, Nils Ekman, 
 Andreas Johansson, 
 Kenny Jönsson och Patric 
Hörnqvist kommmer in 
i laget. Men det innebär 
inte att någon annan 
 hamnar på läktaren, alla 
kommer vara ombytta 
i båset.

1–5 mot Slovakien i tis-
dags. Vad var det som gick 
fel?

– Jag tror det var lite 
kort förberedelse, många 
var kvar lite grann i de 
egna klubbtänket i bland. 
Hittade inte sina roller 
riktigt, det blev lite för 
mycket olika tankar. 
 Sedan fanns det väl en 
överambition, där man 
försöker kompensera det 
då. Att man vill för myck-
et. 
Vad ändrar ni på till i kväll?

– Bättre offensiva be-
slut. Vi gick ju bort oss 

mot slovakerna, tappade 
folk när vi klev fram. Det 
blir lite mer striktare de-
fensiv nu när motståndar-
na har pucken men an-
nars kör vi offensivt som 
vanligt.
Daniel Larsson och Stefan 
Liv har båda nummer ett i 
klubblaget. Liv fi ck behålla 
ettan?

– Ja det har väl lite med 
rutinen att göra. Han har 
ju haft ettan i Tre Kronor 
förr och med 99 lands-
kamper så ligger han ändå 
före Larsson där, he, he.

 Marie Hallman

HALLÅ DÄR...

FOTBOLL. Malmö vill ha 
César Santin – Kalmar 
vill inte sälja.

Brassens själv öppnar 
för en fl ytt.

– Malmö är en stor-
klubb med många bra 
spelare, säger han till 
City.

César Santin är det he-
taste villebrådet i svensk 
fotboll just nu. Malmö och 
Elfsborg jagar båda hans 
namnteckning. MFF ska ha 
lagt ett bud i 15-miljoner-
klassen på brassen.

– Jag känner till Malmös 
intresse, säger Santin.
Kan du tänka dig att spela 
för Malmö?

– Det fi nns möjligheter 
till det. Men jag måste tän-
ka på vad som är bäst för 
Kalmar och mig själv.

Santin gjorde tolv mål 
för Kalmar förra säsongen 
och var en stor del i att laget 
kom tvåa i allsvenskan.

MFF har chansen
En fl ytt till Malmö, som 

slutade nia förra året, skul-
le på pappret betyda ett ner-
köp. Men Santin ser det 
inte nödvändigtvis så:

– Malmö är en storklubb 
med många bra spelare, sä-
ger han.

Helst av allt vill dock 
Santin bli kvar i KFF. 

– Första målet är att stan-
na i Kalmar, men det återstår 
en del innan det är klart.

KFF och Santin är näm-
ligen inte överens om en 
förlängning ännu.

Kalmars sportchef Svan-
te Samuelsson berättade för 
City i tisdags att de försöker 
få brassen att stanna.

Detta bekräftas av Santin:
– Vi för diskussioner om 

ett kontrakt. Det som åter-
står är att fi xa de detaljerna 
med Svante Samuelsson 
och min agent.

Men än så länge är bras-
sens framtid inte bestämd. 
Och MFF har fortfarande 
chansen.
När kommer du att ta ett 
beslut?

– Förhoppningsvis in-
nan februari är slut, säger 
Santin. Fredrik Lindstrand

Santin öppnar för fl ytt: 
”MFF är en storklubb” ”MFF är en storklubb” 

Född: 24 februari 1981. Längd/vikt: 174cm /72 kg. Position: Anfallare/mittfältare. Klubbar: São José, Grêmio, 
Vitória, Kalmar. Matcher/mål i allsvenskan: 90/22.Cesar Santin

På frågan om han kan tänka sig att spela i Malmö FF svarar Kalmar FF:s Cesar 
Santin: ”Det fi nns möjligheter till det”.  Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX City den 5 februari.

Klüft gör 
 comeback
FRIIDROTT. Carolina 
Klüfts ryggskada har gett 
med sig. Till helgen gör 
hon comeback efter ett 
kortare tävlingsuppehåll.

– Jag ska ringa till 
 arrangören i Karlsruhe
i morgon (läs i dag) och 
säga att hon kommer att 
hoppa längd, berättar 
 pappan och managern 
Johnny Klüft.

Carolina Klüft fi ck pro-
blem med ryggen i sam-
band med galan i Göte-
borg i slutet av januari. 

Vid inomhus-VM 
i Valencia i mars ska Klüft 
tävla i femkamp. TT

Nobis förstärker 
Umeå Södra
FOTBOLL. Amerikanskan 
Jennifer Nobis förstärker 
Umeå Södra, nykomling
i fotbollens damallsvenska. 
23-åriga Nobis är anfallare 
och kommer närmast från 
Danmarks IF där hon gjor-
de sju mål på nio matcher 
i norrettan.

– Nobis blir en riktigt 
bra förstärkning för oss, 
säger tränaren Jörgen 
Åström till VF. TT

U21 chanslöst 
mot Portugal
FOTBOLL. Det svenska 
U21-landslaget förlorade 
fi nalen i fyrnationsturne-
ringen i Portugal. 

Stora delar av den 
svenska truppen åkte på 
magsjuka i söndags, men 
laget lyckades ändå slå 
Ukraina i tisdags. I gårda-
gens fi nal mot hemmana-
tionen Portugal var Sveri-
ge dock chanslöst och för-
lorade med 0–3 (0–1). TT

HK Malmö bryter 
Djurovic kontrakt
HANDBOLL. Malmö väljer 
att bryta kontraktet med 
Goran Djurovic.

Ett ömmande knä 
tvingar den serbiske hö-
gernian till operation och 
säsongen är därför över.

– Goran har klubbens 
tillåtelse att resa hem för 
läkarvård i sitt hemland, 
pressmeddelar HKM:s 
sportchef Tommy Thysell.

– Det var en klart bedrö-
vad Goran som insåg att 
säsongen var slut, en sä-
song där han under de se-
naste 2–3 månaderna inte 
kunnat göra sig själv full 
rättvisa, säger Thysell. City
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I dag fyller kemi-
ingenjören 

 Ashton Kutcher 30 jämnt. Grattis! Han är an-
tagligen mer känd som tvålfager skådespelare 
i fi lmer som ”The Butterfl y effect”, ”A lot like 
love” och ”The Guardian”.

GRATTIS! FRUJAKT FORTSÄTTER

MUSIK. Steso Songs hade 
en skittråkig uppväxt. 
Det är hon glad för.

– Jag vill inte ändra på 
något. Tristessen ledde 
ju till att det blev bra lå-
tar, säger Karolina Sten-
ström, som hon egentli-
gen heter.

”I love you”. Så hette 
hennes första låt. Karolina 
Stenström skrev den när 
hon var tolv bast och olyck-
ligt kär i en skatekille i 
nian.

– Han var den enda al-
ternativa killen, alla andra 

var ju bara fotbollsidioter, 
säger Karolina Stenström 
som är uppvuxen i Hults-
fred.

 Hon har en högskolexa-
men som kulturproducent 
men ser uppväxtåren i små-
staden som en mycket bätt-
re skola.

Övergav sporten
– Jag spelade både fot-

boll och handboll men tyck-
te det var skittrist så jag 
började spela piano och 
hänga för mig själv i stället. 
När jag var tolv lyckades jag 

övertala någon att spela 
med mig. De andra tyckte 
vi var två aliens i fula indie-
kläder, säger hon.

Mörka texter
Nu är Steso Songs ett 

namn i Musiksverige. Hon 
har turnerat som förband åt 
Marit Bergman och blivit en 
stor favorit för många unga 
tjejer som känt igen sig i 
hennes mörka texter om da-
gar då livet känns piss.

– Jag lever fortfarande i 
samma ångest och livsleda 
som när jag var sju år, men 

nu förvaltar jag det så att 
det blir någon mening med 
det. Om man super för 

mycket och gör många 
knäppa grejer så kan man i 
alla fall göra musik av det.

Sagt och gjort. Under 
förra året arbetade Karolina 
Stenström fl itigt på ett för-
säkringsbolag och sparade 
slantarna för att kunna 
säga upp sig och ägna all 
tid åt musiken. Nu gör hon 
ungefär en låt om dagen.

– Jag skriver som bäst 
när jag är sjukt bakis. Då 
tänker jag inte för mycket 
på hur det ska låta. Proble-
met är att det inte är så häl-
sosamt… Tara Moshizi

GREJER ATT GÖRA I DAG

...till nöjeskollen. Mejla till 
tara.moshizi@city.se. 
City väljer ur inkommet 
material.

LÄMNA TIPS 

4

Humorprogrammet ”Mia och 
Klara” fi ck priset för Årets duo 
när tidningen QX ordnade 

Gaygalan 2008. Kolla in hela 
prisutdelningen på fyran i 
kväll.  TV4, 20.00

Mia och Klara får pris
Mia och Klara. Foto: JONAS EKSTRÖMER/SCANPIX

TARA VÄLJER: 

Semmelmums 
för veganer
Hörru veganen, sitt inte och 
deppa över att alla kan sem-
melsvulla utom du. 

Medan du läser det här så 
bakas det fastlagsbullar för ful-
la muggar på Glassfabriken – 
alla fria från ägg, mjölk och an-
nat djurigt. Till kvällens vegan-
café kommer dessutom Joh 
Vinding från Danmarks största 
djurrätts organisation för att 

snacka om hur du kan jobba för 
djuren. 

Glassfabriken, Kristianstad-
gatan 16, 18.00 

Synt och frijazz 
på Jeriko
Vad händer om man joxar ihop 
analoga syntar med frijazz och 
sjuttiotalssound? Jo, man får 
ett band som heter Corpus 
Morgan och som spelar lite klu-
rig, men skön experimentell 
jazz. När de spelar på Jeriko 
plockar de dessutom med sig 
trion 15,5 från Götlaborg som 
hämtar inspiration från damm-
sugare och Rubiks kub när de 
komponerar sina låtar.

Jeriko, Spångatan 38, 19.30, 
100 kronor, 80 kronor för stu-

denter och medlemmar 

Kolla fi lmfynd 
på Kino
Är det någon 
förening du ska 
bli medlem i så 
är det Filmstudi-
on. De visar en 
massa sköna fi l-
mer som inte går 
upp på and ra 
biografer och 
har kör spännan-
de temaveckor 
då och då. Nu 
har de släppt terminens med-
lemskort, så passa på att haffa 
ett när du går till Kino för att 
spana in fi lmen ”The curse of 
the golden fl ower” i kväll. 

Kino, Kyrkogatan 3, Lund, 
21.00 

Biomys.
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Steso Songs
Namn: Karolina Stenström.
Ålder: 24 år.
Bor: I en etta i Malmö, men 
uppvuxen i Hultsfred.
Yrke: Musiker. Var medlem i 
gruppen Alien She och släpper 
soloplatta i höst.
Aktuell: Spelar på Mejeriet i 
kväll tillsammans med Forest 
and Crispian och Kaka. Driver 
klubben Get Lucky på Debaser.
Lyssna: myspace.com/steso-
songs

”Jag skriver som bäst 
när jag är sjukt bakis”

”Musiken har aldrig fått ta så mycket plats i mitt liv som nu”, säger Karolina Stenström alias Steso Songs. I kväll spelar hon på Mejeriet.  Foto: MÅRTEN SVEMARK

Marcimain får 
DN:s kulturpris
PRIS. Regissören Mikael 
Marcimain tilldelades igår 
Dagens Nyheters kultur-
pris. Priset – 50 000 kro-
nor och en skulptur av Eva 
Lange – delades ut vid en 
ceremoni i Bonniers 
konsthall i Stockholm.

Marcimain fi ck Citys 
tv-pris redan i fjol för just 
de två första tv-serierna. 
Och var nominerad i år för 
den senare. City

Filmsajt
lägger ner
SAJT. Filmsajten Biotider.
se som försökt visa vad 
som går på bio när och 
hur och var ger upp. SF 
har –  enligt Biotider – 
hindrat sajten att lägga 
upp information om SF-
biografernas föreställning-
ar. I och med att SF har 
närmast monopol på 
marknaden fi nner biotider 
det omöjligt att fortsätta. 
Sidan har drivits av fi lm-
entusiaster. City

Beatles guru 
har avlidit
GURU. Den indiske gurun 
Maharishi Mahesh Yogi 
har avlidit i sitt hem i Hol-
land. Han uppges ha blivit 
91 år gammal, uppger 
Reuters. 

Maharishi Mahesh 
Yogi grundade och utveck-
lade tankarna om trans-
cendental meditation i slu-
tet av 1950-talet. Han blev 
världsberömd i och med 
att medlemmarna i Beat-
les intresserade sig för 
hans lära. Det brittiska 
popbandet besökte honom 
i Indien 1968 och bilder 
på medlemmarna i vita 
dräkter med blommor ka-
blades ut över världen.

 TT Spektra

Feist vann 
musikpris
PRIS. Feist belönas med 
årets Shortlist prize. Den 
kanadensiska singer-
songwritern får priset för 
sitt hyllade album ”The re-
minder”. Bland de övriga 
nominerade märktes ex-
empelvis Arcade Fire, Wil-
co, MIA, Spoon och LCD 
Soundsystem.

Shortlist-priset skapa-
des 2001 för att hylla artis-
ter med album som sålt i 
färre än 500 000 exem-
plar och har vuxit till ett 
av USA:s mest prestige-
fyllda.  TT Spektra

Nu är det klart att det blir en tredje säsong av ”Bonde söker fru”.
Arbetet med att hitta nya singelbönder, män som kvinnor, är redan 
igång. För tredje gången i rad leds programmet av Linda Isacsson. 

Maharishi Mahesh Yogi och 
Beatles.   Foto: AP/SCANPIX
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1 Vem sjöng Sveriges all-
ra första schlagerbi-

drag ”Lilla stjärna” 1958?
1. Alice Babs.
x. Siw Malmkvist.
2. Lill Lindfors.

2Vilket snacks var 
duon som sjöng 

”Dag efter dag” 
1982 uppkal-
lat efter?
1. Salta 
pinnar.
x. Popcorn.
2. Chips.

3Forbes kammade hem 
förstaplatsen i den 

svenska uttagningen 
1977. Vilket band sjöng de 
om?
1. Flamingo-
kvintetten.
x. Beatles.
2. ABBA.

4Hur många gånger har 
Sverige skickat ett bi-

drag till den europeiska 
tävlingen vars titel slutar 
med ändelsen -loo?
1. 2.
x. 3.
2. 4.

5Vem är Annie Kratz-
Gutå?

1. Hon ställde upp 
med låten ”Vända 
om” i Melodifestiva-
len 2001.

x. En körsångerska 
som varit med 
och backat upp ar-
tisterna de senaste 

sju åren.
2. Hon är Christer 
Björkmans halvsys-
ter.

6Jan Johansen vann 
Melodifestivalens fi -

nal 1995 med låten ”Se 
på mig”. Varför minns vi 
den?
1. För att Jan uppträd-
de med en tvåhalsad 
gitarr.
X. Det var den första 
schlagerlåten i världs-
historien som inte 
innehöll en tonarts-
höjning.
2. För att Jan uppträd-
de iklädd en skitstor 
skinnjacka.

7Vilka färger hade Her-
reys på sina kortärma-

de skjortor?
1. Blåa, röda och turko-
sa.
X. Svarta, gula och 
rosa.
2. Det var hemvärnets 
skjortor. Alltså mili-
tärgröna.

81997 deltog Nick Bor-
gen med en låt som 

handlade om en nymodig-
het. Vilken?

1. Cash-kortet.
X. Bakmaskinen.
2. Internet.

9När slutade Melo-
difestivalen att an-

vända liveorkester?
1. 1998.
X. 2002.
2. 2000.

10Hur långt hann 
Anna Book räkna i 

alfabetet i ”ABC” 1986?
1. F
x. G
2. H

På lördag smäller det. Melodifestivalens första deltävling avgörs i Göteborg. 
Men har du förberett dig väl? Har du drabbats av den sköna 
schlagerfebern? City har testet för dig som vill kolla dina 
schlagerkunskaper.

Christer, Nanne eller Sid – vem blev du?

MELODIFESTIVALEN: 2 DAGAR KVAR

Testa – vilken schlagertyp är du?
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A-B-H, 
mitt hjärta det 

bankar!

10 rätt: Du är Chris-
ter Björkman! Du 
kunde allt om 
 Melodifestivalen re-
dan innan du föd-
des.

6–9 rätt: Du är 
Nanne Grönwall! 
Mycket bra! Du är 
påläst och laddad 
till tusen inför lörda-
gens delfi nal.

2–5 rätt: Du är Ceci-
lia Vennersten! Nja, 
schlagerfebern har 
inte riktigt drabbat 
dig och du är nog en 
sån som enbart bryr 
dig om fi nalen.

1 rätt: Du är Per 
Morberg! Du är för 
hård för schlagern 
(med undantag för 
”Waterloo” förstås).

0 rätt: Du är Sid Vi-
cious! Det här är 
helt enkelt inte din 
grej och du ska nog 
undvika att titta på 
tv den närmsta må-
naden.

Forbes-favorit?Forbes-favorit?

Sjöng Borgen Sjöng Borgen 
om cashkort?om cashkort?

??????

Vad hade Herreys för Vad hade Herreys för 
färger på tröjorna?färger på tröjorna?

Varför minns Varför minns 
vi Janne J?vi Janne J?

Vad sjöng 
Anna Book 
egentligen?
Foto: SCANPIX

En svensk hjälte
C C   Svarta nejlikan
Ambassadören Harald Edelstam 
var en hjälte. Nu har hans kamp 
för att rädda hotade under Chi-
lekuppen 1973 blivit fi lm. Och dvd. 
Problemet med ”Svarta nejlikan” är att teamet 
bakom har för stor respekt för sin huvudkarak-
tär. Det blir skolartat redovisande och inte alls 
så dramatiskt som det ju givetvis egentligen är. 
Ingen bra fi lm, men Micke Nyqvist i huvudrol-
len övertygar.

Storstilat och meningslöst 
C C C  Day Watch
Den andra, om än fristående de-
len av den ryska fantasy-action-
skräck-science fi ctionsuccén. 
”Nattens väktare” är både bätt-
re och mer magisk, men den 
långt ifrån trötta fortsättningen 
”Day watch” har verkligen inte slut på idéer. Vi 
blir överfallna av ljusets och mörkrets krafter 
och en bildkanonad inte ens MTV:s nattsän-
dingar kan överträffa. (Till skillnad från den 
förra:) Meningslös – men storstilat menings-
lös. Gillar man genren är Timur Bekmambetovs 
fi lm ett måste.

Skarp ståuppare
C C C  Magnus Betnér: ”Ingenting 
är heligt”
Ibland kylig som ett frysskåp, ibland 

lika provokativ som en pannkaka. Ibland lite 
tillgjord – så som ståupparen nästan måste 
vara. Men Magnus Betnér är också vass - och 
det är lite som avslappande healing att sitta 
och lyssna på när han klär av samtiden, klär av 
nassar, politiker och hela sin samtid. Denna li-
vesuccé är Betnérs andra dvd på kort tid. Och 
betydligt skarpare än exempelvis den övervär-
derade Pablo Fransisco.

En person, två katastrofer
C C C  Cats of Mirikitani
Gamle Jimmy bor på gatan på Man-
hattan och målar katter för sin för-
sörjning. Han var i Hiroshima 1945 
och han stod bredvid när tornen 
föll 9/11. Med konsekvens att liv 
kommer tillbaka på något 
konstigt sätt. Denna näs-
tan för personliga doku-
mentär av Linda Hat-
tendorf har sina poänger 
och är som starkast när 
Jimmy återvänder till 
sin barndoms 
land.

DVD HENRIC TISELIUS

Som ett moget vin
Berätta inte för någon

En bra vinpro-
vare prövar givet-
vis ett vin fl era 
gånger. Mognar 
det som det ska? 
Den franska thrillern 
”Berätta inte för någon” 
har onekligen mognat när 
man prövar den en andra 
gång. Nu på dvd. Ändå var 
den utmärkt redan vid för-
sta provningen. Harlan 
Cobens bok har fi nslipats 
av franske stjärnskådespe-
laren – och numera också 
regissören Guillaume Ca-
net. Lättare än ”Dolt hot”, 
mer komplicerad än ”Ung 
snut”. Alex blir förstås för-
tvivlad när hans fru blir 
mördad. Men vem är det 

egentligen som är skyl-
dig? Allt pekar på Alex... 
Intrigen är Hitchcockar-
tad och bjuder många 
vändningar. En berg-och-
dalbaneresa som är myck-
et mer än en ordinär thril-

ler men ändå så mycket 
thriller som någon någon-
sin kan önska. Med 
François Cluzet, Kristin 
Scott Thomas och Canet 
själv. En bra bordeux för 
fredagskvällen.

Thrillern ”Berätta inte för någon” har en tät intrig.
 Foto: NOBLE ENTERTAINMENT

C C C C
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Landbygatan 4 (vid Lilla Torg), Malmö. Tel 040-23 62 02.

Specialerbjudande LYX-BUFFÉ 198:-
TVÅDAGARSFIRANDE AV DET

KINESISKA NYÅRET
8 februari fr kl 18 och 9 februari från kl 12

Prova på riktig kinesisk mat enligt
gamla traditioner! Boka bord

KINAMAT - JAPANSK SUSHI - THAIMA T

FRIDAY 
ON THE VERANDA

Koppla av efter arbetsveckan med en 
trevlig fredagskväll hos oss på The 
Lodge. Lämna vardagen och njut 
av vår fantastiska miljö på 
romeleåsens topp. Vi 
erbjuder ett fredags paket 
med en öl eller ett glas 
vin, snacks och en 
härlig 3-rätters middag. 
Ni sover antingen i 
Lodge delen eller i någon 
av våra Cabins. Innan av-
resan nästa morgon serveras en 
stärkande frukost.

WEEKEND 
IN THE SPA

En weekend med god mat och sköna 
natur och Spaupplevelser. Ankomstda-

gen bjuds ni på Afternoon Tea 
i vår Lounge/Bar. Senare väntar 
2 timmars Sauna Deluxe i vårt 
Spa där honung, is, eukalyptus, 
citron, jacuzzi och milsvid utsikt 
är några av ingredienserna. 
Ta en stärkande promenad utmed 

Romeleåsen eller bara njut en 
stund på någon av våra verandor. 

Under kvällen serveras en härlig 3-
rätters middag i vår restaurang och 
nästa morgon en stärkande frukost. 

Telefon bokning: 046-24 89 05   info@thelodge.se  www.thelodge.se

1.120:-
/person i dubbelrum.

En övernattning i dubbelrum
fre-lör inkl. 3-rätters middag. 

Kan endast bokas 
fredagar.

1.690:-
/person i dubbelrum.

En övernattning i dubbelrum 
inkl. Sauna Deluxe, 
Afternoon Tea och 
3-rätters middag

Sultan Palace
Bergsgatan 10 • 211 54 Malmö • Tel 040-23 20 05

Fax 040-23 20 59 • www.sultanpalace.se
Valkendorfgade 34, Kbh. K

Tlf. 33 13 15 13 • Fax. 33 13 58 91

TURKISK LUNCHBUFFÉ 
ät så mycket du vill 
mellan 11-16. Inkl kaffe

STOR KVÄLLSBUFFÉ
serveras 
mellan 16-24

Vi har även stor à la carte meny samt
festmenyer. Även utkörning!

Magdans varje fre & lör!

Vår restaurang i Köpenhamn är 
också den väl värd ett besök!

69:-

89:-

Nya maträtter i buffén 
varje dag.

Sultan Palace den kända 
restaurangen från 
Köpenhamn.

TORSDAG 7 FEBRUARI 2008 NÖJE CITY

Vinn miljoner  
hos Tornving
TV. I vår kommer komi-
kern Mikael Tornving 
leda programmet ”Power 
of 10” i Kanal 5. De täv-
lande ska lista ut vad det 
svenska folket tyckt i oli-
ka marknadsundersök-
ningar. Högsta vinsten 
är smått otroliga 10 mil-
joner kronor och ges till 
den som går igenom de 
fem stegen. 
Hur troligt är det att nå-
gon vinner högsta pris?

– Det fi nns defi nitivt 
en chans men att det blir 
bra underhållning är det 
viktigaste, säger Lars 
Beckung, programchef 
på Kanal 5.
Tio miljoner är sjukt 
mycket pengar. Hur 
många gånger har ni råd 
att torska jackpotten?

– Vi har inte räknat 
exakt men sannolikhe-
ten säger att vi inte bor-
de förlora varje vecka. 
Gör vi det är det mitt 
jobb som ryker. 

 TT Spektra

Jackpott hos Mikael Torn-
ving i vår. 
 Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX

FILM. Filmfestivalen i 
Berlin kommer att gå 
i musikens tecken. 
Rolling Stones, Patti 
Smith och Neil Young 
kommer alla till den 
tyska huvudstaden 
för att sprida stjärn-
glans. Och Madonna 
regidebuterar

Från svenskt håll 
kommer Mikael Pers-
brandt och Josef Fares.

Filmfestivalen inleds 
i dag. Öppningsfi lm är 
”Shine a light”, Martin 
Scorseses redan i förväg 
omtalade konsertfi lm 
om och med Rolling 
Stones. Bandets fyra 
medlemmar med Mick 
Jagger och Keith Ric-
hards i spetsen är på 
plats för att tillsam-
mans med Scorsese 
möta pressen. Mikael 
Persbrandt är på plats 
för att sprida stjärn-
glans över världspremi-
ären av Simon Stahos 
fi lm ”Himlens hjärta” 
på fi lmfestivalen. Si-
mon Staho kommer 
också till Berlin, till-
sammans med Lena 
Endre, som spelar hus-
tru till Persbrandt i det-
ta intima kammarspel 
om otrohet (de andra 
rollerna spelas av Jakob 
Eklund och Maria 
Lundqvist). TT Spektra

Musiken regerar i Berlin

”Filth and wisdom” 
(Madonna)
”Shine a light” (Martin 
Scorsese)
”There will be blod” 
(Paul Thomas Ander-
son)

”Be kind rewind” (Mi-
chel Gondry)
”Firefl ies in the garden” 
(Dennis Lee)
”The other Boleyn girl” 
(Justin Chadwick)
”Julia” (Erick Zonca)

”Tropa de Elite” (Jose 
Padilla)
”Det som ingen vet” 
(Sören Kragh-Jacobsen)
”Happy go lucky” (Mike 
Leigh)
”Elegy” (Elisabeth Coigy)

Martin Scorsese har gjort en konsertfi lm om Rolling Stones. Foto: AP/SCANPIX

            Några av storfi lmerna på Berlins fi lmfestival

Madonna.Persbrandt.
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Södra Tullgatan 4.
Kassan öppnar 17.30

I am Legend 90 kr (15)
18.30, 21.15

Storgatan 22.
Kassan öppnar 15.00
Popcornsbaren öppnar 17.30

Alvin och gänget - sv tal (Bt)
65 kr under 12 år
18.40

Arn – Tempelriddaren (11)
Guldbaggevinnare
och Biopublikens pris! 100 kr
18.00, 21.00

Charlie Wilson's war (7)
Oscarnominerad!
18.40, 21.20

Darjeeling Limited (11)
21.00

Fjärlien i glaskupan (7)
Oscarnominerad! 18.20

Försoning 90 kr (11)
Oscarnominerad!
18.10, 21.00

Juno (7)
Oscarnominerad!
18.30, 21.10

Lust, Caution 100 kr (15)
17.50, 21.10

We Own the Night 90 kr (15)
21.30

V. Mårtensgatan 12.
Kassan öppnar 17.00

Alien vs Predator 2 (15)
20.30

Alvin och gänget - sv tal (Bt)
65 kr under 12 år
18.20

Arn – Tempelriddaren (11)
Guldbaggevinnare
och Biopublikens pris! 100 kr
18.10, 21.10

Charlie Wilson's war (7)
Oscarnominerad!
18.10, 20.30

Darjeeling Limited (11)
20.30

Förtrollad (7)
Visas end med eng tal o svenskt text
18.00

I am Legend 90 kr (15)
18.30, 21.20

National Treasure (11)
- hemligheternas bok 90 kr
18.10, 21.10

We Own the Night 90 kr (15)
18.20, 21.10

Stora Södergatan 17.
Kassan öppnar 17.30

Försoning 90 kr (11)
Oscarnominerad! 18.20, 21.00

Guldkompassen 90 kr (11)
Oscarnominerad!
To 18.00, 20.30

Juno Oscarnominerad! (7)
18.10, 20.30

Södergatan 19, Helsingborg
Kassan öppnar 17.30

Alien vs Predator 2 (15)
21.00

Alvin och gänget - sv tal
18.45 65 kr under 12 år (Bt)

Arn – Tempelriddaren (11)
Guldbaggevinnare! 100 kr
och Biopublikens pris!
18.15, 21.15

Charlie Wilson's war (7)
Oscarnominerad!
21.00

Försoning 90 kr (11)
Oscarnominerad!
21.00

Förtrollad (7)
Oscarnominerad!
Visas end med eng tal o svenskt text
18.30

I am Legend 90 kr (15)
19.00, 21.15

Juno SMYGPREMIÄR IKVÄLL!
Oscarnominerad!
18.45 (7)

Mordet på Jesse James av
ynkryggen Robert Ford
Oscarnominerad! 100 kr (15)
20.45

National Treasure (11)
– hemligheternas bok 90 kr
21.00

We Own the Night 90 kr (15)
18.30, 21.15

Karlsgatan 7, Helsingborg
Kassan öppnar 17.45

Control 90 kr (7)
19.00

Lust, Caution 100 kr (15)
18.30

Prisinformation:
85 kr om ej annat anges
(Må-to halva priset med
SF Bios Rabattkort)
Pensionärspris alla filmer 65 kr

BIOPROGRAMMET
SF BIO PRESENTERAR STOLT

7 FEBRUARI KÖP/RESERVERA PÅ WWW.SF.SE / 08-56 26 00 00

Falskmyntarna...................18.30, 20.30
Lady Chatterleys älskare .............15.00
4 månader, 3 veckor & 2 dagar
................................15.30, 18.00, 20.45
Darling 2 Guldbaggar! ........16.00, 21.15
Before the devil knows you're dead 18.45
Eftermiddagsvisningar vardagar 70:-

4:30 Singapore SISTA VISN. ...........18.30
Den stora utförsäljningen ............20.30

ı

Darling Två Guldbaggar! 60:- ........15.50
4 månader, 3 veckor & 2 dagar 60:- 16.30
Lust Caution Ang Lee....................17.50
Falskmyntarna Oscarnominerad! ..18.45
Control Anton Corbijn ....................20.45
LSF: Curse of the Golden Flower .21.00
15-24/2 Music Doc Festival 2008

Du levande Tre Guldbaggar! ..........18.30
Cassandras Dream Woody Allen ...20.30

Alvin & Gänget .........To 18.00 Fre 17.15
Arn-Tempelriddaren ................To 19.00
I am Legend ..To 20.00 Fre 18.30, 20.30
Cloverfield....................Fre 19.15, 21.15

GRAND BIO Trelleborg T: 0410-44435

Alvin och gänget 65:-...................17.00
Arn – Tempelriddaren 75:-...........19.00

Bio Maxim LandskronaT: 0418-22700

Alvin och gänget ..........................18.00
I am Legend..................................20.00

BIOPROGRAM
TORSDAG 7 FEBRUARI 2008

Köp/reservera biljetter:
www.sf.se 08-56 26 00 00

PROGRAMMET GÄLLER
7 FEBRUARI

av Julian Schnabel
Filmstaden Malmö
18.20 Från 7 år

Fjärilen i
glaskupan

EN FILM AV NIKOLAJ ARCEL

Svenskt tal
Ett spännande äventyr!

www.glomdasjalarso.se

KÖP/RESERVERA: www.sf.se eller 08-56 26 00 00

SVERIGEPREMIÄR IMORGON!

Fre 15.30 Lö-sö 12.40, 15.30
Må-to 18.40 Från 11 år

18.10 Lö-sö äv 12.40, 15.20

Laura Linney
Philip Seymour Hoffman

familjen
SAVAGE

BÄSTA ORIGINALMANUS
BÄSTA KVINNLIGA HUVUDROLL – LAURA LINNEY

TVÅFALDIGT OSCAR®NOMINERAD!

”…LIKA UNDERHÅLLANDE
SOM RÖRANDE.”

Plaza Kvinna

”…VÄLSPELAT…” 
Må Bra

SVERIGEPREMIÄR IMORGON!
Fre 18.00, 20.30
Lö-to 18.00, 21.00 Barntillåten

KÖP/RESERVERA: på närmaste SF-biograf, www.sf.se eller 08-56 26 00 00

BIOPREMIÄR IMORGON!
18.30, 21.10
Från 7 år

18.20,
21.10

Bjud honom på bio!

RIKARD
har namnsdag idag!
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DN december 2006

LETIZIA 
SYRAH 79:-

Alkohol kan skada din hälsa.

VINNARNA
Onsdagens vinnare av två biobiljetter på 
sms-sudokun.
Rätt svar: 9514 Telnr: 0739970307 

Onsdagens vinnare av två biobiljetter på 
sms-krysset.
Rätt svar: RENT Telnr: 0709967456
Om ditt nummer är med bland vinnarna men 
har kontantkort eller hemligt nummer, skriv 
din adress, ditt mobilnummer och vilken täv-

ling det gäller till sms@city.se. Har du abon-
nemang hittar vi adressen själva. För att un-
derlätta god service och korrekt administra-
tion av dina mobila tjänster används modern 
informationsteknik inom Bonnier AB, som 
äger City. Läs mer om detta på www.city.se.

HOROSKOP

SUDOKU

VATTUMANNEN
(21/1–18/2)

Det är redan bättre för dig och 
nu måste du göra upp en plan 
för hur du vill arbeta i fortsätt-
ningen. Kvällen bjuder på en 
glad överraskning.

FISKARNA
(19/2–20/3)

Lite motion känns bra och ger 
dig ny energi. Din kärlek har 
också lust att ändra på rutiner 
och livsstil. Starta något till-
sammans så blir det roligare.

VÄDUREN
(21/3–20/4) 

En fest blir ovanligt livlig och du 
hamnar mitt i ett bråk mellan 
två av dina vänner. Båda är fel 
ute och det är bäst att du bara 
drar dig undan.

OXEN
(21/4–21/5)

Du känner dig redan på bättre 
humör och släpper du lite på 
dina bekymmer så får du en 
riktigt rolig festkväll. Glöm 
bara inte din kärlek.

TVILLINGARNA
(22/5–21/6)

Din kärlek är irriterad över att 
du bara gnäller och skäller på 
andra. Var lite mer öppen och 
välkomnande så känns det 
bättre att umgås med dig 
 också.

KRÄFTAN
(22/6–22/7)

Du är nöjd med det mesta just 
nu och du har inte heller något 
att oroa dig över. En vän kom-
mer på besök och ni hamnar 
dessutom på en fi n tillställning.

LEJONET
(23/7–23/8) 

Bjud till fest så får du svar på 
många av dina frågor. Försök 
också att få med några arbets-
kamrater så kan du känna dem 
en aning på pulsen.

JUNGFRUN
(24/8–23/9) 

Din kärlek behöver piggas upp 
och det är också bra för dig att 
du måste fundera på mer än dig 
själv. Var ärlig och tänk efter 
innan du svarar.

VÅGEN
(24/9–23/10)

Du hamnar i en egendomlig si-
tuation, men tack vare att du 
har is i magen ordnar det sig till 
sist. Lägg dig inte i ett bråk som 
du inte har med att göra.

SKORPIONEN
(24/10–22/11)

Du känner dig inte riktigt i form 
och du är irriterad på det mes-
ta. Försök ändå att vara uppåt 
och trösta dig med att det är 
övergående. Din kärlek över-
raskar...

SKYTTEN
(23/11–21/12) 

Någon är verkligen irriterad på 
dig och nu gäller det bara att du 
tar reda på vem som ger dig gli-
ringar. Starta inget bråk men 
visa vad du vet.

STENBOCKEN
(22/12–20/1)

Veckan har varit spännande 
och nu känner du för en fest. 
Din kärlek vill också att ni gör 
något roligt och det är en god 
början på helgen…

av Frank Cho

av Paul Gilligan

av Mim Sörensson
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En En 
lösarelösare
vinner
2 bio-
biljet-
ter!

Lös krysset. Bokstäver-
na i de blå  rutorna bildar 
ett lösenord. Startbok-
staven fi nns i översta 
rutan till vänster. Gör så 
här: Skicka ditt svar i ett 
sms till nummer 72580 
(kostnad 5 kronor + ev. 
trafi kavgift). Skriv City 
(mellanslag) Korsord 
(mellanslag) ditt svar. 
Exempel: City korsord 
lösenord. Skicka ditt 
sms senast i dag klock-
an 16.00. Vinnarens te-
lefonnummer presente-
ras i nästa City. 
Förra krysset:

S
A
M
I
R

av Max Gustafsson

MEDEL

TV&SERIER

Ta siffrorna i de fyra blå rutorna i ordningen 
uppifrån och ned. Skicka ett sms till 72580 
(kostnad 5 kr + trafi kavgift). Skriv CITY 
(mellanslag) SUD (mellanslag) 
 sifferserien. Exempel: CITY SUD 9463. En 
lösare vinner två bio biljetter. Lösning och 
vinnare presenteras i nästa City.

Vinn 2 biobiljetter!

3p. Spelade Lena i fi lmen 
”Halva sanningen”. 
2p. Skådespelerska och 

författare som varit med i 
fl era av Måns Herngrens 
och Hannes Holms fi lmer.

1p. Spelade huvudrollen i  
”Underbar och älskad av alla”, 
byggd på hennes egen bok.

  En mångsidig damFRÅGELEKEN

Rätt svar: Martina Haag
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CANAL+ FIRST   7.10 Pollock. Drama från 
2000. 9.10 1:1. Danskt drama från 2006. 
10.40 Idlewild. Drama från 2006. 12.40 Jar-
head. Actiondrama från 2005. 14.40 Rika vän-
ner. Dramakomedi från 2005. 16.05 Blåsning-
en. Dramakomedi från 1973. 18.10 Down in the 
valley. Drama från 2005. 20.00 Life support. 
Drama från 2007. 21.30 Hollywood reporter. 
Nöjesmagasin från 2008. 22.00 Pushing Dai-
sies. Dramakomediserie från 2007. 23.00 Fire-
wall. Thriller från 2006. 0.40 The omen. 
Skräckfi lm från 2006. 2.35 John from Cincin-
nati. Dramaserie från 2007. 3.25 Storm. 
Svensk science fi ction från 2005. 5.30–7.00
Shouf shouf habibi! Nederländsk dramakomedi 
från 2004. 
CANAL+ HITS   7.15 Heights. 8.50 Nyck-
eln till framgång. 10.40 Wallace & Gromit – 
Varulvskaninens förbannelse. 12.05 Superman 
returns. 14.35 Actors studio. 15.25 Drömmen. 
17.10 Neil Young: Heart of gold. 18.55 Tapto. 
21.00 John from Cincinnati. 22.00 Nacho li-
bre. 23.30 Hollywood reporter. 0.00 Sandy’s 
girls 1. 2.00 Internal violations 3. 3.20 Dolt 
under ytan. 5.30–7.05 Fullt hus 2. 

CANAL+ ACTION   7.40 Spelaren. 9.40
Mot södern. 11.25 The cutter. 12.55 Dexter. 
13.50 Dexter. 14.50 Election. 16.30 The 
woods. 18.00 The shield. 18.45 Actors studio. 
19.35 Feast. 21.00 Shutter. 22.35 Iceman 2. 
0.30 The bachelor. 2.15 Stay alive. 3.40 Sna-
kes on a plane. 5.25–7.00 Big Mommas hus 2. 
TV1000   6.00 City of hope. 8.10 Tango för 
tre. Kriminalfi lm från 1975. 9.35 Han, hon och 
Strindberg. Danskt drama från 2006. 10.50
Rektorns lag. Drama från 1987. 12.40 Goal! 
Sportdrama 2005. 14.40 Fyra dagar i septem-
ber. Brasiliansk-amerikansk dramathriller från 
1997. 16.30 Välkommen till Sarajevo. Krigsdra-
ma från 1997. 18.10 Hard luck. Actionthriller 
från 2006. 20.00 Pans labyrint. Mexikansk-
amerikanskt fantasy drama från 2006. 22.00
Return to sender. Dansk-amerikansk-brittisk 
dramathriller från 2004. 0.00 Latina love 
songs. Erotik. 2.00 The crow: Wicked prayer. 
Skräckfi lm från 2005. 4.00–6.00 Beck – Den 
svaga länken. 
TV1000 ACTION   6.00 The fi nal hit. 
8.00 Crime kingdom. 10.00 Nätet 2.0. 12.00
Extreme dating. 14.00 Pinero. 16.00 Flight-

plan. 18.00 Ivans xtc. 20.00 Tristan & Isolde. 
22.00 Where the truth lies. 0.00 19 & nasty. 
2.00 16 blocks. 4.00–6.00 Hooligans. 
TV1000 FAMILY   7.00 Gordy. 9.00 Nat-
ty Gann och varghunden. 11.00 Phantom of 
the megaplex. 13.00 California man. 15.00 Al-
ley cats strike! 17.00 She’s the Man. 19.00
Sidbyte. 21.00 The preacher’s wife. 23.00
Melissa P. 1.00 The squid and the whale. 3.00
Det otroliga äventyret. 5.00–7.00 Thirteen 
conversations about one thing. 
TV1000 NORDIC   7.00 Beck – Flickan i 
jordkällaren. 9.00 Hamnstad. 11.00 Beck – 
Pojken i glaskulan. 13.00 Pitbullterje. 15.00
Hamnstad. 17.00 Hets. 19.00 Pitbullterje. 
21.00 Beck – Annonsmanden. 23.00 Beck – 
Flickan i jordkällaren. 1.00 Mun mot mun. 
3.00 Beck – Annonsmanden. 5.00–7.00 Ol-
senbanden jr på cirkus. 
TV1000 CLASSIC   6.00 Blackmail. 8.00
Ursäkta var är Dracula. 10.00 Julietta och an-
darna. 12.15 Repulsion. 14.00 Charade. 16.00
Private resort. 18.00 Den perfekta stöten. 
20.00 Bortom molnen. 22.00 10 Rillington 
place. 0.00 Rawhide. 2.00 Mystifi ed. 4.00–
6.00 That’s life. 
TV4 FILM   12.30 The theory of fl ight. 
14.10 Love in limbo. 15.50 Känd från TV. 
17.30 Staying alive. 19.05 Fallet Alfi e. 21.00
Det bitterljuva livet. 22.35 Jungfrukällan. 
0.05 The end of violence. 2.05 Zulu. 4.20
Gyllene Tider – parkliv. 5.10–7.10 The theory 
of fl ight. 
TCM   6.00 Lassie, vallhunden. 7.15 Den sto-
ra premiären. 9.05 Dr Jekyll och mr Hyde. 
10.40 Viva Las Vegas. 12.30 Angeläget ären-
de. 14.00 Attack i Burma. 16.00 Icke miss-
tänkt. 17.40 Double trouble. 19.10 Någonting 
av värde. 21.00 Westworld. 22.35 Polarsta-
tion Zebra svarar ej. 1.00 42:a gatan. 2.30
Johnny Gunfi ghter. 4.00–6.00 Iguanans natt. 
SHOWTIME   7.00 Red Sonja – barbarer-
nas hämnd. 9.00 Hotet från underjorden 3. 
11.00 Rambo 3. 13.00 Joint Security Area. 
15.00 Condition red. 17.00 Öga för öga. 
19.00 Turner & Hooch. 21.00 Double jeopar-
dy. 23.00 Ripper 2. 1.00 Superstition. 3.00
Night falls on Manhattan. 5.00–7.00 Fear.

6.00 Gomorron Sverige 
9.30–11.50 UR 
12.00 Rapport 
12.05 Landet som Stalin tog
14.30 Norska kungafamiljen 
 2007 (R) 
15.30 Dubbat 
16.00 Rapport 
16.10 Gomorron Sverige 
17.00–17.30 Plus (R) 
17.45 Säsongstart: 
 Sagoträdet 
18.00–18.45 Bolibompa 
18.00 Cirkuskiosken
18.20 Lycka är.
18.25 Krumelurdjur 

Tecknad serie. Del 9. 

18.30 Anden i ravioliburken 
Fransk kortfi lm för barn. 
En man som jobbar i en 
pastafabrik ska äta ravioli 
till middag. Men ur ravioli-
burken kommer det en 
ande, som erbjuder ho-
nom två önskningar. 

18.45 Lilla Aktuellt 
Nyheter för unga. Förkla-
rar och fördjupar de stora 
nyheterna och tar upp det 
som intresserar barn och 
unga. 

19.00 Ishockey: 
 Sverige-Ryssland 

Direkt. LG Hockey Games. 

19.30 Rapport med 
 A-ekonomi
20.00 Antikrundan 

Antikvitetsprogram. Del 5 
av 12. ”Antikrundan” be-
söker Avesta där exper-
terna får en lektion i 
speedway. Samsändning. 
Även 10/2 och SVT24 
10/2. 

21.00 Ishockey: 
 Sverige-Ryssland 

Direkt. LG Hockey Games. 

21.30 Brottet 
Sarah och Jan har upp-
täckt ett rum i gymnasiets 
källare där något våldsamt 
har ägt rum. Även 12/2. 

22.30 Debatt 
Debattprogram. Del 2 av 
17. Samsändning. Även 
10/2, 12/2, SVT24 13/2 
och SVT24 8/2. 

23.30 Rapport 
23.40 Kulturnyheterna (R) 
23.50 Uppdrag granskning
0.50 Out of practice (R) 
1.10–6.00 Sändningar från 
 SVT24

TV I MORGON

EUROSPORT   8.30 Rodel. 9.00 Watts. 
9.15 Fotboll. 11.45 Snooker. 14.00 Tennis. 
15.30 Snooker. 17.45 Eurogoals fl ash. 18.00
Fotboll. 20.00 Backhoppning. 21.00 Ghana 
2008. 21.30 Fotboll. 23.30 Fotboll. 0.30
Rally. 1.00–1.30 EM 2008 – Drömelvan. 
TV4 SPORT   9.00 Gladiators. 10.00 Bru-
ce Lee – tale of the dragon. 11.00 Sports night. 
12.00 Elixir. 12.30 Höjdpunkter från La liga. 
13.00 Världens bilar. 14.00–14.55 Sport- 
maestro. 16.05 Gladiators. 17.00 Proffsen 
mot folket. 18.00 Ultimate fi ghter. 18.55
Muhammed Ali – boxaren som förändrade  
världen. 20.10 King of the world: Muhammad 
Ali. 22.00 Sports night. 22.30 Sports night. 
23.00 UFC unleashed. 0.00 Ultimate fi ghter. 
1.00 Världens bilar. 1.30 Världens bilar. 2.45
Ultimate fi ghter. 3.00 UFC unleashed. 3.30
Proffsen mot folket. 4.15–4.45 Elixir. 

VIASAT SPORT 1   12.00 Amerikansk fot-
boll. 16.00 Fotboll. 17.55 Viasat sportcenter. 
18.00 Seamaster sailing series. 18.30 Segling. 
19.00 Fotboll. 21.00 Uefa Champions League 
– höstens mål. 22.00 European Tour weekly. 
22.30 Inside the PGA Tour. 23.00 Fotboll. 
England-Schweiz. 1.00–3.00 Ishockey. Toron-
to Marlies–Quad City Flames. 
VIASAT SPORT 2   12.00 MU TV – Live 
from Old Trafford. 12.30 Chelsea TV – Blues 
News. 12.45 Chelsea TV – The Academy. 
13.00 Fotboll. 14.45 Fotboll. 16.30 Inför  
Bundesliga 2007. 17.00 Barca TV. 20.00 Fot-
boll. England–Irland. 21.45 Fotboll. England–
Schweiz. 23.30 Fotboll. Portsmouth–Chelsea. 
1.30–2.00 Fotboll. 
VIASAT SPORT 3   12.00 Tjurridning. 
15.00 Gillettes sportvärld. 15.30 Boxning. 
19.30 Gillettes sportvärld. 20.00 Boxning. 

1.20–2.00 Boxning. Chris Eubank-Hugo Anto-
nio Corti. 
CANAL+ SPORT 1   11.30 Fotboll. Siena–
Roma. 13.30 Fotboll. Wigan–West Ham. 15.30
Fotboll. Blackburn–Everton. 17.30 Fifa futbol 
mundial. 18.00 Golf news. 18.30 ATP tennis 
magazine. 19.00 Ishockey. Edmonton–Chica-
go. 21.00 Serie A: The show. 22.00 Premier 
League world. 22.30 Ishockey. San José–Colo-
rado. 0.30 Portugol!–highlights show. 1.00–
2.00 Boxing: Knockouts! 3.00–6.00 Ishock-
ey. Phoenix–Columbus. 
CANAL+ SPORT 2   14.00 Ishockey.  
Brynäs–Modo. 16.00 Fotboll. Portsmouth–
Chelsea. 18.00 Kick off: Premier League 07/8. 
19.00 Fotboll. Manchester City–Arsenal. 
21.00 ATP tennis magazine. 21.30 Fotboll. 
Tottenham–Manchester United. 23.30 Golf 
news. 0.00–1.00 NASN: Nascar Now.

SPORTKANALER

FILMKANALER

SVT1
6.00 Gomorron Sverige. 9.30–
11.55 UR. 9.30 Extra. 9.55 Flag sto-
ries – in english. 10.00 Les Cou-
rants. 10.30 Garage. 11.00–11.55
Varför demokrati? 12.00 Rapport. 
12.05–12.30 Grön glädje. 13.35
Beckman, Ohlson & Can. 14.05
Velvet. 14.35 Min stora dröm. 
15.05 Törnfåglarna. 16.00 Rap-
port. 16.10 Gomorron Sverige. 
17.00 Staden där tiden stannade. 
18.00–19.00 Bolibompa. 18.00 Lil-
la spöket Laban. 18.05 Pozzie. 
18.10 Stora maskiner. 18.15 Ridda-
ren från Pelargonien. 18.30 Evas 
superkoll. 18.40 Fåret Shaun. 
18.50 Meka med Knäck. 19.00–
19.30 Bobster. 19.00 Familjen Ouf. 
19.30 Rapport med A-ekonomi. 
20.00 På spåret. 21.00 Robins. 
21.30 America’s sweethearts. 
23.25 Rapport. 23.35 Kulturnyhe-
terna. 23.45 Dubbat. 0.15 Hart’s 
war. 2.15–7.00 Sändningar från 
SVT24. 

SVT2
9.30–14.50 24 direkt. 9.30 EU och 
den globala klimatfrågan. 12.45

Brännpunkt Arktis - seminarium. 
14.50 Grosvold. 15.35 Sverige! 
16.20 Tre violinister: Maxim 
Vengerov. 17.20 Nyhetstecken. 
17.30 Oddasat. 17.45 Uutiset. 
17.55 Regionala nyheter. 18.00
Rapport. 18.15 Go’kväll. 19.00 Kul-
turnyheterna. 19.10 Regionala ny-
heter. 19.30 Lantz i P4. 20.00
Ökenslottet. 20.55 Anslagstavlan. 
21.00 Aktuellt. 21.30 Nöjesnytt: 
Melodifestivalen special. 22.00
Sportnytt. 22.15 Regionala nyheter. 
22.25 Brotherhood. 23.20 Bilsport. 
23.45–0.40 The Tudors. 

TV3
6.30 Beverly Hills. 7.25 Nanny. 
7.55 Montel Williams show. 8.55
Montel Williams show. 9.50 Våra 
bästa år. 10.40 Oprah Winfrey. 
11.30 Rachael Ray. 12.25 Momen-
to. 12.50 Våra bästa år. 13.40
Oprah Winfrey. 14.35 Cityakuten. 
15.30 2900 Happiness. 16.00 Top 
model 3. 17.00 Simpsons. 17.30
Simpsons. 18.00 Scrubs. 18.30
Singing bee. 19.30 2900 Happi-
ness. 20.00 2900 Happiness. 
20.30 2900 Happiness. 21.00

2900 Happiness. 21.30 We were 
soldiers. Amerkanskt/tyskt krigs-
drama från 2002. 0.05 Damages. 
1.00 Anaconda. 2.30 Simpsons. 
3.00 Ricki Lake. 3.45 Home and 
away. 4.10–4.35 Home and away. 

TV4
5.50 Nyhetsmorgon.  10.00 Nyhe-
terna.  10.05 Efter tio.  11.00 Nyhe-
terna.  11.05 Efter tio.  11.30 Jack-
pot.  12.25 Hem till gården.  12.55
Nyheterna.  13.00–13.25 Dagens 
rätt.  14.25 Nya tider.  14.55 Nyhe-
terna.  15.00 Dawson’s creek.  
15.55 Tredje klotet från solen.  
16.25 Will & Grace.  16.55 Alex 
och kärleken.  17.25 Fredagsfl ex.  
17.30 Pokerfejs.  18.05 Keno.  
18.10 Pokerfejs.  18.30 Ekonominy-
heterna och vädret.  18.45 Lokala 
nyheter och väder.  19.00 Nyheter-
na.  19.30 Postkodmiljonären.  
20.00 Let’s dance.  21.30 Hjälp!  
22.00 Nyheterna.  22.25 Let’s dan-
ce.  22.45 Numbers.  23.40 Boston 
legal.  0.35 Hollywoods hemlighe-
ter. Kanadensisk thriller från 2001. 
2.50 Facts of life reunion.  4.25–
5.50 Dunston checkar in.

Anne Lundberg provar att 
köra speedway.  Foto: SVT

9.30–15.00 24 direkt 
9.30 Diversity Challenge - 
 Mångfaldsseminarium 
 2008 

Seminarium om mångfald 
som verktyg för företag 
att nå framgång. 

12.30 Palla för trycket! 
 Med David Eberhard  

Var inte rädd - det (mes-
ta) löser sig är underrubri-
ken på detta inspirations-
seminarium. 

13.30 En bok en - författare 
 med Göran Larsson  
14.00 World Economic 
 Forum - Corporate 
 Global Citizenship 
14.45–15.00 World Economic 
 Forum - New drivers 
 of development 

Vilka investeringar kan 
mest effektivt bidra till att 
minska fattigdomen i värl-
den? 

15.55 Nyckel till tystnaden
Dokumentär. I trettio år 
hade bildläraren Stina 
Herrström och hennes 
familj undvikit att tala om 
sonen Anders, som dog 
i en olycka på sitt tioårs-
kalas. Repris från 3/2. 

16.55 Eftersnack (R) 
Regional pratshow. Tar 
upp aktualiteter från ditt 
område. Repris från i går. 

17.20 Nyhetstecken 
Nyheter på teckenspråk. 

17.30 Oddasat 
Samiskspråkiga nyheter. 

17.45 Uutiset 
Finskspråkiga nyheter. 

17.55 Regionala nyheter 
Nyhetsrapportering. 

18.00 Rapport 
Nyhetsrapportering. 

18.15 Go’kväll 
Magasin. ”Go’kvälls” sty-
list Hedvig Andér och Eva-
Lena Rylander ger Eva Er-
iksson, 34 år från Lindes-
berg en ny stil och en ny 
frisyr. Även SVT24 senare 
i dag. 

19.00 Kulturnyheterna 
19.10 Regionala nyheter 

Nyhetsrapportering. 

19.30 Ishockey: 
 Sverige-Ryssland 

Direkt. LG Hockey Games. 

21.00 Aktuellt 
Nyhetsmagasin. 

21.30 Carin 21:30 
Pratshow. Del 11 av 14. 
Även 11/2. 

22.00 Sportnytt 
Även SVT24 senare i dag. 

22.15 Regionala nyheter 
Nyhetsrapportering. 

22.25 Osama 
Afghansk-japansk-ir-
ländskt drama från 2003. 
En afghansk fl icka och 
hennes mamma förlorar 
sina jobb när talibanregi-
men stänger ett sjukhus 
och förbjuder kvinnor att 
vistas utanför sina hem.
I rollerna: Marina Golbs-
hari, Arif Herati, Zubanda 
Sahar. Regi: Siddig 
Barmak. 

23.45–0.15 Filmkrönikan (R) 
Filmmagasin. Del 1. ”Film-
krönikan” har besökt värl-
dens största festival med 
independentfi lm: Sundan-
ce i Utah, USA. Repris från 
i går.

6.30 Beverly Hills 
7.25 Nanny 
7.55 Montel Williams show
8.55 Montel Williams show 
9.50 Våra bästa år (R) 
10.40 Oprah Winfrey (R)
11.30 Rachael Ray 
12.25 Momento 
12.50 Våra bästa år 
13.40 Oprah Winfrey 
14.35 Cityakuten 
15.30 2900 Happiness (R) 

16.00 Top model 3 
Amerikansk realitytävling 
från 2004. Del 7 av 13. 

17.00 Simpsons 
17.30 2 1/2 män 
18.00 Extreme home 
 makeover 

Amerikansk inrednings-
serie från 2005. Del 56.  
En knapp månad efter att 
Gordon Harrison startade 
sin egen fi rma fi ck han 
veta att han hade cancer 
i bukspottskörteln. 

19.00 2900 Happiness 
Dansk dramaserie från 
2007. Del 8 av 47. Freja är 
bjuden på Mercedes pool-
party, men Hanne är rädd 
för att dottern blir full och 
gör något dumt. Även 8/2. 

19.30 Sjukhuset 
Svensk dokumentärserie 
från 2008. Del 6. Janne 
i ambulansen larmas till 
en ridskola där en kvinna 
befaras vara svårt skadad 
efter en hästolycka. 

20.00 Du är vad du äter 
Svenskt livsstilsprogram 
från 2008. Del 2. Även 
9/2. 

21.00 Efterlyst 
Svensk programserie från 
2008. Del 4. Även 10/2. 

22.00 Damages 
Amerikansk dramaserie 
från 2007. Del 8 av 13. 
Även i morgon. 

23.00 Navy CIS 
23.55 2 1/2 män (R) 
0.25 How I met your 
 mother 
0.55 The 4400 
1.50 Los Lopez 
2.15 Forever Eden 

Amerikansk realityserie 
från 2004. Del 12 av 25. 

3.10–5.05 Den rätta kampen 
Amerikanskt drama från 
1999. I rollerna: Jane Sey-
mour, Keith Carradine.

CANAL+ FIRST  16.05. Johnny Hooker och Henry Gondorff 
(Robert Redford och Paul Newman) iscensätter en genial plan 
för att lura gangstern Lonnegan (Robert Shaw).  Foto: UNIVERSAL

Dennis Ek får hjälp med vikten 
av Anna Skipper.  Foto: TV3

TV I DAG

FILM 

FILM 

SPORT

SPORT

TV I GÅR FREDRIK S JOHANSSON

För mycket tornerspel
Medan hipsters tankar 
ned och reciterar synopsis 
på ej castade HBO-serier, 
är det ganska få som drar 
lansen för historiska 
medeltidsserier. Själv är 
jag snart världens ende 
västgöte som varken sett 
eller läst ”Arn”. Men, jag 
kan fängslas av storpoli-
tiska intriger med histo-
riska förtecken. ”I Claudi-
us” är en av mina absolu-
ta tv-favoriter.

SVT:s nya brittiska se-
rie ”The Tudors” har sin 
beskärda del av vassa dol-
kar, svek och dubbelspel. 
Huvudpersonen kung 
Henrik VIII, spelad av 
hunken Jonathan Rhys 
Myers, är en riktig bock. 
En renrakad och groomad 
bock. En del av trovärdig-
heten försvinner tyvärr 

med hans meterosexuella 
uppsyn. Det är påkostat 
och välgjort. Men det blir 
för mycket tornerspel och 
nuppa istället för djävul-
ska intriger.

Behållningen är främst 
Sam Neill. Välbekant med 
miljöerna från Nyårsklassi-
kern Ivanhoe imponerar 
han som den sluge rådgiva-
ren kardinal Wolsey.

Filmkrönikan hade på-
passligt besökt Sundan-
cefestivalen, där bran-

schen jagar nästa inde-
pendent-hit. Trots insla-
gen var hafsigt redigerade 
med ”Packat och klart”-
känsla, fi ck jag till slut 
veta vilka fi lmer som alla 
snackade om. Roligast var 
bilderna från Pingpong 
Kingens dråpliga premi-
är, med dubbla strömav-
brott.

I kväll tittar jag förtjust 
på när Gordon Ramsay 
sträcker upp 
hopplösa 
krögare i 
femman.

Ari Gold är outstan-
ding i fl åsiga ”Entou-
rage”, och är värd en 

egen spinnoff-serie.

Jag är emot barnaga, 
men kan tänka mig att göra 
ett undantag för Mtv:s Andy 
Milonakis.

fredrik.s.johansson@city.se



27

Priserna gäller endast hos Coop Konsum Mårtenstorget t o m 10/2 2008 eller så långt lagret räcker.

– en sund affär

Coop Konsum Mårtenstorget • Öppettider: mån-lör 8-22 sön 10-22 

Fruktplock 
Välj mellan Äpplen Royal Gala, 
Päron Conference och Ekologiska 
Bananer Centralamerika.

Spela hos oss! 

Mårtenstorget 

Kycklinginnerfileer 
HANNES
Frysta. 700 g, jfr-pris 57:-/kg. 

Stort Fair Trade sortiment.

Beställ din tårta från vårt butiksbageri! 

Handla andra varor för 150: så får du köpa 

Gouda ost 
HOLLAND
Mild. Storbit ca 1 kg. 
Max 1 bit/hushåll.
Ord pris 68:50/kg. 

39)=K 12)=K 39)=S

Smörgåspålägg 
COOP
Välj mellan olika sorter. 
150 g, jfr-pris 66:67/kg.
Ord pris 19:50/st.

10kS

TORSDAG 7 FEBRUARI 2008 TV CITY

7.30 Kojak. 8.20 Dynastin. 
9.10 Cannon – privatdetek-
tiv. 10.00 High Chaparral. 
10.50 Baywatch. 11.35 Dal-

las. 12.25 Perry Mason. 13.20 Dr 
Quinn. 14.10 Kalla fötter. 15.00 Dal-
las. 15.50 Cannon – privatdetektiv. 
16.40 Mord och inga visor. 17.30 Dr 
Quinn. 18.20 Baywatch. 19.10 High 
Chaparral. 20.00 Dallas. 20.50 Perry 
Mason. 21.40 Kalla fötter. 22.30
Mord och inga visor. 23.20 Kojak. 
0.10 Baywatch. 1.00 Dallas. 1.50 Dy-
nastin. 2.40–3.20 Baywatch. 

14.00 Roseanne. 14.25 That 
Mitchell and webb look i. 
14.55 Coupling. 15.25 Pan-
tertanter. 15.50 Reno 911. 
16.15 Comedy inc. 16.40

Cosby. 17.05 Alf. 17.35 Räkna med 
bråk. 18.00 Good morning, Miami. 
18.25 Roseanne. 18.50 Pantertanter. 
19.15 Comedy inc. 19.45 That Mitchell 
and webb look i. 20.15 Gift med famil-
jen Kelly. 20.35 Pulling. 21.05 Rosean-
ne. 21.30 Cosby. 21.55 Coupling. 
22.30 Reno 911. 22.55 Will & Grace. 
23.20 Comedy inc. 23.45 M.A.S.H. 
0.15 Good morning, Miami. 0.40 Räk-
na med bråk. 1.05 Coupling. 1.35 Alf. 
2.00–2.20 Roseanne. 

10.10–11.00 Jerry Springer. 
14.05 Hollyoaks. 14.35–
15.05 Hetero, homo eller 
sambo. 15.00 Game-on. 

15.50 Hollyoaks. 16.25 Popular. 17.20
Survivor. 18.15 Jerry Springer. 20.00
Ghost whisperer. 21.50 L word. 23.00
David Letterman. 23.55 Alias. 0.45
Jerry Springer. 2.20 Spelrum. 2.45
Popular. 3.30 Ocensurerat. 4.15 Alias. 
5.00 Jordan & Peter: den nakna san-
ningen. 5.45–6.10 Spelrum. 

15.00 Fantastiska förändring-
ar i djurens värld. 16.00
Okänd diagnos. 17.00 Road 
wars. 18.00 Brottsplats USA. 

18.25 Mördarens profi l. 19.00 Läke-
konstens under. 20.00 Hemligheter 
från läkarnas journaler. 21.00 Livräd-
darna på Bondi Beach. 22.00 Akut-
mottagningen. 22.30 Insatsstyrka: 
USA SWAT. 23.00 Polis på plats. 
23.40 Road wars – gatornas krig. 0.35
Mördarens profi l. 1.05 Brottsplats 
USA. 1.35 Polis på plats. 2.05 Poliska-
meran såg dig! 3.00–9.00 Euronews. 

8.00 Världen i fokus. 8.30
DiTV. 9.00 Bloomberg. 
10.00 I Himalaya med Mi-
chael Palin. 11.00 Metro tek-

nik. 11.30 Golfmagasinet. 12.00 Stu-
dio Virtanen. 12.30 Världen i fokus. 
13.00 Bloomberg. 14.00 Critical thre-
at. 15.00 Wild tech. 16.00 Bloomberg. 
18.00 Bon Sthlm Fashion Week 2008. 
19.00 SvD Kultur. 19.30 Modehuset: 
Giorgio Armani. 20.00 Världen i fo-
kus. 20.30 DiTV. 21.00 Adaktusson. 
21.30 Världen i fokus special. 22.30
Frånvarande. 23.30 SvD Kultur. 0.00
Modehuset: Giorgio Armani. 0.35
Adaktusson. 1.05 Världen i fokus spe-
cial. 2.05 Världen i fokus. 2.30 DiTV. 
3.00–6.00 Deutsche Welle Journal. 

9.00 Musik 
från söder. 
9.30

Tareq’s kök. 10.00 Hoppla. 10.30 Skå-
ne i tiden. 11.00 Skåne topp 10. 12.00
Tareq’s kök. 12.30 Skånepatrullen. 
13.00 Ystad international military tat-
too 2007. 14.00 Skåne direkt. 15.00
Lycka till med Peter Apelgren. 16.00
Skåne topp 10. 17.00 Fyra skånska för-
fattare. 17.30 Skånepatrullen. 18.00
Skåne direkt. 19.00 Veckans husman. 
19.30 Skåne i tiden. 20.00 Skåne di-
rekt. 21.00 Skånepatrullen. 21.30 Fyra 
skånska författare. 22.00 Lycka till 
med Peter Apelgren. 23.00 Skåne di-
rekt. 0.00 Skånepatrullen. 0.30
Hoppla. 1.00 Dianas stigar. 2.00 Skå-
ne direkt. 3.00 Skånepatrullen. 3.30
Fyra skånska författare. 4.00–5.00
Skåne direkt. 

7.00 Rise & shine. 9.00 Fa-
bulous life of. 10.00 Top 10 
at ten. 11.00 Don’t stop the 
music. 14.00 U wish. 

15.00 Dancefl oor chart. 16.00 Yo 
momma. 16.30 Wild’n’out. 17.00
Punk’d. 17.30 Boiling points. 18.00
Made. 19.00 Next. 19.30 Dismissed. 
20.00 Fabulous life of. 21.00 Pimp my 
ride. 22.00 South Park. 23.00 Jack-
ass. 0.00 MTV fuzz. 0.30 Alternative 
nation. 1.00 Don’t stop the music. 
3.00–6.00 100% music. 

6.00–8.30 Mor-
genhår. 8.30 Ha’ 

det godt. 9.00 Et stykke Sverige. 
10.00 Viden om: Ædru hjerneskade. 
10.30 Molekyler i snor. 11.00 Guld og 

grønne skove. 11.30 Formiddag med 
Nis Boesdal. 12.00 TV Avisen. 12.10
Horisont. 12.35 Aftenshowet. 13.30
Grøn glæde. 13.50 Hvad er det værd? 
14.20 Arbejdsliv – fi nd et job. 14.50
Nyheder på tegnsprog. 15.00 TV Avi-
sen. 15.10 Dawson’s Creek. 16.00
Boogie update. 16.30 Pucca. 16.35
Kim Possible. 17.00 Barda. 17.30 Fan-
dango med Christian. 18.00 Aften-
showet. 18.30 TV Avisen. 19.00 Af-
tenshowet med vejret. 19.30 Rabat-
ten. 20.00 Rejseholdet. 21.00 TV Avi-
sen. 21.55 Nævningen. 23.50 Blind 
Justice. 0.30–1.00 Boogie update. 

12.00 Nyhederne, Fi-
nans, Sporten. 12.10 Re-
gionale nyheder. 12.35

Lille doktor på prærien. 13.30 Nær-
mest lykkelig. 14.00 Nyhederne, Fi-
nans, Sporten. 14.10 Reba. 14.40 Pro-
vidence. 15.30 Veronica. 16.00 Nyhe-
derne, Finans, Sporten. 16.05 Regio-
nale nyheder. 16.15 Beverly Hills. 
17.05 Venner. 18.00 Nyhederne, Fi-
nans, Sporten. 18.10 Regionale nyhe-
der. 18.20 Vejret. 18.25 Go’ aften 
Danmark. 19.00 Nyhederne. 19.30
Regionalprogram. 20.00 Hvem vil 
være millionær? 20.50 Basta. 21.25 Is 
i maven. 22.00 Nyhederne. 22.20 Re-
gionale nyheder. 22.30 Skivejret. 
22.45 LPS. 23.25 The Wire. 0.25 New 
York Blues. 1.20 Venner. 2.10 Veroni-
ca. 2.35 Sams bar. 3.05 De heldige 
helte. 4.00 Ellen DeGeneres Show. 
4.45–4.46 Go’ aften Danmark. 

7.00 News. 7.30 Sports-
world. 8.00 News. 8.30 I 
knew Idi Amin. 9.00 News. 
9.30 Inside story. 10.00
News. 11.00 Riz Khan. 
11.30 Everywoman. 12.00

News. 12.30 Listening post. 13.00
News. 13.30 Witness. 14.00 News. 
14.30 People and power. 15.00 News. 
15.30 101 east. 16.00 News. 17.00
News. 17.30 Witness. 18.00 News. 
18.30 Inside story. 19.00 News. 
20.00 Riz Khan. 20.30 I knew Idi 
Amin. 21.00 News. 21.30 101 east. 
22.00 News. 23.00 News. 23.30 Insi-
de story. 0.00 News. 0.30 Witness. 
1.00 News. 1.30 Riz Khan. 2.00 News. 
2.30 Sportsworld. 3.00 News. 3.30
The question of arab unity. 4.00
Health care. 4.30 Inside story. 5.00
News. 5.30–6.00 Witness.

ÖVRIGA KANALER

5.50 Nyhetsmorgon 
10.00 Nyheterna 
10.05 Efter tio 
11.00 Nyheterna 
11.05 Efter tio 
11.30 Jackpot 
12.25 Hem till gården 
12.55 Nyheterna 
13.00–13.25 Dagens rätt 
14.25 Nya tider (R) 
14.55 Nyheterna 
15.00 Dawson’s creek 
15.55 Tredje klotet från 
 solen (R) 
16.25 Will & Grace (R)
16.55 Alex och kärleken 
17.25 Pokerfejs (R)
18.05 Keno
18.10 Pokerfejs (R)
18.30 Ekonominyheterna 
 och vädret 
18.45 Lokala nyheter 
 och väder 
19.00 Nyheterna 
19.30 Jeopardy! 

Frågesport från 2008. 

20.00 QX Gaygala 2008 
Svenskt underhållnings-
program från 2008. QX 
Gaygala fi rar tio år på Cir-
kus i Stockholm. Här har 
tidningen QX:s läsare rös-
tat fram vilka personer 
som föräras titlar som 
Årets homo/bi, Årets he-
tero, Årets tv-program, 
Årets artist och QX:s he-
derspris. Här blandas all-
var med humor och sång 
med dans. Galan leds av 
Katrin Sundberg och Pia 
Johansson.

22.00 Nyheterna och 
 sporten 
22.35 Vädret 
22.40 Californication 

Del 5 av 13. Bill ber Hank 
om en tjänst, att han ska 
föreläsa i Mias skrivkurs, 
vilket Hank motvilligt går 
med på men inte utan att 
han själv får något i utby-
te. Hank gör succé bland 
de kvinnliga eleverna och 
gör en överraskande upp-
täckt om Mias lärare. Bec-
ca blir förälskad i sin gi-
tarrlärare och får sitt hjär-
ta krossat för första gång-
en.

23.15 Seriestart: 30 rock 
Del 1 av 21. Liz Lemon är 
huvudansvarig för manus-
författarna på en krävan-
de direktsänd tv-show 
i New York. När hennes 
chef anställer en vild och 
nyckfull fi lmstjärna blir 
saker och ting komplicera-
de. 

23.50 Survivor 
Amerikansk realityserie 
från 2001. Del 5 av 17. Vid 
Kucha-lägret blir Kimmi 
mer och mer deprimerad 
när ingen tycks respektera 
hennes val att vara vege-
tarian.  

0.45 Boston legal (R) 
1.30 Nattliv 

Direktsänt spelprogram. 

2.35 Deadwood (R) 
3.35 Lost (R) 
4.20 Lättlagat (R) 

Svenskt matprogram från 
2003. 

4.45–5.50 Lättlagat (R)

6.10 Sonic X 
6.30–9.00 Vakna med 
 The Voice 
9.30 Capish 
11.00 Jay Leno show (R) 
11.55 Providence 
12.50 Ellen DeGeneres show 
13.45 The war at home (R) 
14.15 Vänner (R) 
14.45 Fresh Prince i Bel Air 
15.15 Gilmore girls 
16.10 Kyle XY 
17.05 The war at home 

Efter en bilolycka börjar 
Dave och Vicky fundera 
på vad som ska hända 
med barnen om de skulle 
dö i förtid, men snart är  
de oense om allt. 

17.35 Grey’s anatomy 
Dr Addison Shepherd be-
stämmer sig för att ge Iz-
zie en smärtsam lektion. 
En kvinnlig fånge riskerar 
sin hälsa för att slippa ut 
ur isoleringscellen.  
Även i natt. 

18.30 America’s funniest 
 home videos 
19.00 Unga mödrar 

Dansk dokumentärserie 
från 2007. Del 20 av 20. 

19.30 Vänner 
Alla undrar vem som är 
gravid och Monica kom-
mer på sanningen. Joey 
försöker imponera på en 
Broadway-producent men 
går för långt. Även i mor-
gon. 

20.00 Kustbevakarna 
 & SSRS 

Svensk dokumentärserie 
från 2008. Del 3 av 10. 
Även 9/2. 

21.00 Las Vegas 
Mike upptäcker att Sam 
har blivit kidnappad av en 
av sina klienter. Danny gör 
allt för att förhindra att en 
av hans bästa vänner 
skickas till Irak. 

21.55 Gordons kitchen 
 nightmares 

Brittisk realityserie från 
2007. Del 2 av 10. 

22.55 Seinfeld 
23.25 CSI Miami 
0.25 Jay Leno show 
1.25 Law & order: 
 Special victims unit 
2.20 Magnum 
3.20 MacGyver 
4.10 Fashion house 
4.50–5.35 Grey’s anatomy

8.30 Star Trek: The next 
 generation (R) 
9.20 Stargate SG-1 (R) 
10.15 Smallville (R) 
11.10 Våra värsta år (R) 
11.40 Momento
12.25 Våra värsta år (R) 
12.50 Momento
13.25 Star Trek: The 
 next generation 

Även i morgon. 

14.15 Spin City (R) 
14.40 Drew Carey 
15.10 Smallville 
16.05 Simpsons 
17.00 Våra värsta år
17.30 Våra värsta år 
18.00 Stargate SG-1
19.00 Cops
19.30 Cops
20.00 Simpsons 
20.30 Simpsons 
21.00 Proof of life 

Amerikanskt action från 
2000. I rollerna: Meg 
Ryan, Russell Crowe. 

23.40 Scrubs 
0.40 Spin City 
1.10 New York undercover 
2.10 VIP 
3.05 Now see this
3.35 Momento
4.35 Cops (R)
5.25–5.50 Los Lopez

En helikopterövning i SSRS 
regi blir farlig.  Foto: KANAL 5

6.55 Teletubbies 
7.20 Elias – den lilla 
 räddningsbåten (R) 
7.30 Postis Per 
7.45 Boblins (R) 
8.00–8.45 Hjärnkoll 
10.50 Hem till gården 
11.20 Nyheterna 
11.25 Glamour (R) 
12.25 Game-on 
13.10–14.05 Dr Phil 
15.05 Nyheterna 
15.10 Conan O’Brien 
16.10 Mannen som talar 
 med andar (R) 
16.40 Ally McBeal (R) 
17.30 Nyheterna 
17.35 Glamour 
18.35 Judys domstol 
19.05 Dr Phil 
20.00 Jakt & fi ske 
21.00 Säsongstart:  
 Vad blir det för mat 

Även 10/2. 

21.30 Vinnare plus 
22.00 Law & Order

Även senare. 

22.55 Skenet bedrar (R) 
23.35 M.A.S.H. (R) 
0.05 Conan O’Brien 
1.00 Law & order: 
 Criminal intent (R) 
1.50 Law & Order
2.30 Nattliv 
4.35 Judys domstol 
4.55–5.25 The mom show (R)

P1
5.29–9.20 P1-morgon. Med Lasse 
Johnsson. 9.20 Ring P1. Även 20.35 
och i morgon 05.35. 10.00 Ekonyhe-
ter. 10.03 Meny. Även 00.03. En 
nerklippt version även lördag 16.03. 
11.00 Ekonyheter. 11.03 Fråga bar-
nen. Även 20.03 och på fredag 
23.30. 11.35 Radioföljetongen: 
Sommaren före mörket. Även 19.35. 
12.00 Tolvslaget. Dagens dikt. Även 
22.55. 12.05 Ekonyheter. 12.07
Meddelandetid. 12.10 Vetandets 
värld. Även 23.07. 12.30 Luncheko. 
12.50 Ekonomieko. 12.55 Land- och 
sjöväder. 13.00 Ekonyheter. 13.03
Radiosporten. 13.05 Kulturnytt. 
13.20 Vetenskapsradion: Historia. 
Med Tobias Svanelid. Även lördag 
19.30. 13.45 OBS. Även 20.45. 
14.00 Ekonyheter. 14.03 Kulturradi-
on: K1. Även måndag 18.15. 14.50
Mitt i musiken. Även 21.35 och 1.03. 
15.00 Ekonyheter. Väder. 15.03
Magnusson i P1. 15.45 Dagens eko 
kvart i fyra. 15.55 Sjöväder. 16.00–
17.45 Studio ett. 16.45 Dagens eko 
kvart i fem. 17.45 Dagens eko kvart i 
sex. 18.02 Ekonomieko. 18.10 Radio-
sporten. 18.15 Kulturradion: Snittet. 
Bilden, barnet och berättelsen. 
19.00 Ekonyheter. 19.03 Veten-
skapsradion: Tekno. Med Johan 
Thorstensson. Även natten mot fre-
dag 1.15. 19.30 SR Minnen. Radio-
fynd: Stadsmissionen 100 år. 19.35
Radioföljetongen: Sommaren före 
mörket. Del 12. 20.00 Ekonyheter. 
20.03 Fråga barnen. Med barnpanel. 
Telefonväkteri med programledaren 
Anton Berg. Även på fredag 23.30. 

20.35 Ring P1. Valda delar ur morgo-
nens sändning. Även morgon 5.35. 
20.45 OBS. 21.00 Ekonyheter. 21.03
UR: Personligt! Om den levande mu-
siken: Hur man ordnar en festival. 
Att arrangera en musikfestival inne-
bär inte bara att boka bra artister. 
Ansvariga för ”Peace and Love” 
i Borlänge och ”Urkult” i Näsåker be-
rättar om vad man mer har att tänka 
på. 21.35 Mitt i musiken. Musikny-
heter från Sverige och världen. Även 
1.03. 21.45 Vid dagens slut. Med 
Lars Björklund. 21.50 Land- och sjö-
väder. 22.00 Ekonyheter. 22.10 Ra-
diosporten. 22.12 Studio ett. 22.55
Dagens dikt. 23.00 Ekonyheter. Vä-
der. 23.07 Vetandets värld. 23.30
Tendens. 0.00 Ekonyheter. 0.03
Meny. Repris från 10.03. En nerklippt 
version även lördag 16.03. 1.00 Eko-
nyheter. 1.03 Mitt i musiken. Repris 
från 14.50 och 23.35. 1.15–1.50 Ve-
tenskapsradion: Tekno. Med Johan 
Thorstensson. Repris från onsdagen 
och torsdagen. 

P2
6.00 SR Sisuradio. 6.35 SR Samera-
dion. 6.50 Aurora. 9.00 Önska i P2. 
10.00 Ekonyheter. 10.03 Klassisk 
förmiddag. 12.30 Monitor. 13.30–
14.30 Utbildningsradion. 13.30
Skolministeriet. 14.00 Bildningsby-
rån - mänskliga rättigheter: Född fri. 
14.30 SR på somaliska. 15.00 SR på 
assyriska/syrianska. 15.30 SR Sam-
eradion. 16.00 SR Sisuradio. 17.00
SR på kurdiska. 17.30 SR på arabiska. 
18.00 Ekonyheter. 18.03 Mitt i musi-
ken. 18.14 Ad Lib. 19.30 P2 live klas-

siskt: Trolldrycken. 21.50 Ludwig 
van Beethoven. 22.00 Wolfgang 
Amadeus Mozart. 22.20 Jan Pieters-
zoon Sweelinck. 22.30 Eldorado. 
0.00 Ekonyheter. 0.03–6.00 Not-
turno. 

P3
Ekonyheter varje timme 0.00-05.00 
och 19.00-0.00 samt 5.30. P3 nyhe-
ter varje timme 6.00-18.00 samt 
6.30, 7.30 och 8.30. Väder i anslut-
ning till ekosändningen/P3 nyheter 
5.30, 12.00, 17.00, 18.00, 22.00 och 
23.00. 6.04–10.00 Morgonpasset. 
7.08–7.13 P3 bubbel presenterar: 
Alla balla kan. 10.02–13.00 P3 popu-
lär. 13.02 Mitt P3. 14.02–16.00
Christer – din vän i etern. 16.08–
18.00 Din gata. 18.00–20.00
Kvällspasset med P3 Nyheter och 
Radiosporten. 18.06–19.03 Kvälls-
passet. 20.06 Kort och gott från 
Christer. 20.30–21.30 Mitt P3 med 
lyssnarnas egna berättelser. 21.30
P3 Live med Soilwork. 22.03 P3 lab. 
23.07 P3 rock. 0.03–4.03 Vaken. 

P4
Ekonyheter varje timme. Dagens eko 
kvart i fem. Lokala nyheter på halv-
slag 6.30-17.30. 6.10–13.00 Lokala 
program. 13.05–14.59 P4 extra. 
14.59–16.45 Lokala program. 16.45
Dagens eko kvart i fem. 17.00 Vi 
i femman. 18.00 Klartext – nyheter 
på lätt svenska. 18.10 SR Sisuradio –  
regionala program. 19.03–21.40
Sportextra. Med Robert Tennisberg 
och Linn Berglund. 21.40–0.00 Kar-
lavagnen. 0.03–4.03 Vaken.

RADIO I DAG

FILM 



Uttag

välkommen till... den nya tidens stormarknad!

Malmö Västra hamnen
Malmö Ystadvägen
Malmö Toftanäs
Löddeköpinge
Trelleborg

Priserna gäller 7/2 - 10/2, vecka 6, 2008 Gäller så långt lagret räcker

GRYTBITAR AV GRIS
ICA Sverige
ca 1,5 kg/st

Max 2 köp/hush

VECKANS SPECIALARE!

FÄRDIGMAT
Findus Wårdshusrätter
fryst 295-440 g
Jmf:40.45-60.34/kg
Max 1 köp/hush.

4 för 99:-99:-
SPOLARVÄTSKA
4 liter. ICA färdigblandad
Max 2 st/hush.

DAMTROSA
2-PACK
Flera olika färger

(ord. 49:90/st)

2 för

HERRBOXER
Flera olika färger
Storl. S-XL

(ord. 59:-/par)

2990299099:-99:-

HÅLL

VINDRUTAN

REN!

3990
KYCKLINGFILÉ
TOVES
Holland fryst 900 g
Jmf: 44.39/kg

3995 5 för89:-

59:-

HEL BAL
PAPPER
Toa 64 / Hush 32 rullar
Max 2 köp/hush.

/st

/st/st

/kg
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