
FÖRSTA ÅTALET
I MUTHÄRVAN
Misstänks ha fått flera ton tegel till villan {sid 04}

213 procent 
dyrare 
lägenheter 
i Göteborg

Kraftigt ökade bostadspriser
i Göteborg under 2000-talet 

Villor 126 procent dyrare 
”En tillväxtregion” {sid 07}

Göteborg

”Vänner och familj gör oss lyckliga”, säger Aida Forozin, 24, Susanne Eriksson, 24, och Ulrika Hollmer, 23.

HENRY LUNDHOLM

Trotsa regn och rusk – här är sakerna att se fram emot i 
år Det gör Metros läsare lyckliga Stort glädjetema i dag

Välj 
mer än 
en färg

Fiaskoförlust 
för Sverige i VM
Förlorade mot Argentina med
27–22 i handbolls-VM {sid 15}

I vår är det inne 
med mönster och 
färgdetaljer {sid 12}

SMHI: Nu 
blir vädret
extremare
Forskare varnar för den globala
uppvärmningens effekter {sid 02}

Det gör oss
lyckliga
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Onsdag 19 januari 2011
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Kickup pods med smak och känsla som snus.

Starta det nya året 
kraftfullt - utan tobak! 

Bio X20

Vitaminer 

Mineraler 

Antioxidanter 

Energi

Kickup fi nns i välsorterade butiker. 
Nu även hos Pressbyrån och 7-Eleven.
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Översvämningskatastrofer,
iskyla och värmeböljor
med bränder som följd –
var och varannan dag
skrivs det om det extrema
vädret. Och det är bara att
vänja sig.

– Vi kan förvänta oss än-
nu mer extremt väder i
framtiden, säger Grigory
Nikulin, klimatforskare
vid SMHI:s Rossby Centre.
Det gäller både Sverige och
övriga Europa.

Nikulin och hans kolle-
gor har gjort klimatberäk-

ningar som tydligare visar
effekterna av den globala
uppvärmningen jämfört
med tidigare. 

På många håll blir till
exempel extrem neder-
börd vanligare.

– Här i Skandinavien
kan extrem nederbörd
som hittills har inträffat
vart tjugonde år i stället bli
verklighet vart åttonde år
– ja, till och med vart tred-
je på vissa platser. Regn-
mängderna vid extrema
tillfällen kommer att öka

med upp till 40 procent,
berättar Grigory Nikulin.

Även extremt höga 
temperaturer som hittills
har inträffat i genomsnitt
vart tjugonde år – till 
exempel 35 plusgrader 
i södra Sverige – kan 
i framtiden förekomma
vart fjärde år. 

Även temperaturer på
40 grader kan bli aktuella
vart tjugonde år. 

Och även om det kan
tyckas osannolikt med tan-
ke på den här vinterns

temperaturer, så kommer
de riktigt kalla dagarna att
försvinna framöver enligt
Rossby Centre.

– Det som räknas som
extrema temperaturer 
i dag, som 30 minusgrader
i södra Sverige, kommer
sannolikt inte att förekom-
ma över huvud taget om
hundra år, berättar Ingrid
Gudmundsson på SMHI:s
forskningsenhet.

Extremvädret
blir vanligare

Delar av en väg rasade på grund av de stora vattenmängderna ner mot ett hus i skånska Anderslöv i måndags. Och enligt
SMHI kommer det att bli ännu värre. ”Vi kan förvänta oss ännu mer extremt väder i framtiden”, säger klimatforskare Grigory 
Nikulin som har sett ett tydligt samband mellan vädret och den globala uppvärmningen.

STIG-ÅKE JÖNSSON/MALMÖBILD/SCANPIX TOR ERIK SCHRØDER/SCANPIX

Den globala uppvärmningen gör vädret galnare Kraftiga regn och 
extrema temperaturer kan bli sex gånger vanligare SMHI varnar

Möter våldet
med samtal
Polisen har upprepade
gånger på kort tid attack-
erats med hemmagjorda
brandbomber och kraftiga
fyrverkerier i Malmöstads-
delen Rosengård. Nu ska
samtal hållas. TT

Färre vill
plugga i Sverige
Intresset för utbildning i
Sverige har minskat kraf-
tigt utanför EU och EES
sedan en avgift infördes
i höstas. Ansökningar till
masterprogram minskade
med 73 procent. TT

STAFFAN LINDBOM /BLT/SCANPIX

En man i 40-årsåldern tros ha dödat en yngre man
i Karlskrona. Den misstänkte greps efter ett drama-
tiskt larm om en knivman på Blekinge tekniska
högskola. Senare erkände han dådet. TT

Den misstänkte mannen greps efter att ha viftat med 
knivar mot personalen på Karlskrona högskola.

Knivmord. Man greps på högskola

Termometro

Noomi Rapace
Vår svenska super-
stjärna är nomine-
rad till en Bafta 
(brittiska Oscar) för
sin roll i ”Män som
hatar kvinnor”. 
{sid 19}

David Cameron
Storbritanniens pre-
miärminister David
Cameron var först
av de politiska
ledarna att vilja 
räkna folkets lycka.
Nu hänger USA och
Frankrike på lycko -
trenden. {sid 11}

Läs Metro
lite extra
noga i dag
Hur är läget? Bra, 
hoppas jag, men om
ishalka och januari-
mörker gör att livet
känns allmänt dep-
pigt föreslår jag att
du läser Metro extra
noga i dag. Vi har
nämligen ansträngt
oss för att hitta nyhe-
ter som gör dig glad.
Hoppas att det kan
locka fram ett leende.

PER GUNNE, 
CHEFREDAKTÖR

Se upp 
med halkan
SMHI har ufärdat en klass
1-varning då vattnet på vä-
garna snabbt kan frysa till.
Tövädret i varade inte
länge – nu tror SMHI på
köldgrader åtminstone
fram till slutet av nästa
vecka. Temperaturen vän-
tas hålla sig någon eller
några grader under
nollstrecket under hela pe-
rioden. Mer snö väntas
också, men inte förrän på
söndag kväll och då
uppblandat med regn. 

Under loppet av några
timmar under gårkvällen
inträffade en mängd olyc-
kon när temperaturen
sjönk och vägarna blev
glashala. På några timmar
inträffade närmare 20 tra-
fikolyckor i Västra Göta-
land. TT-METRO

Vattnet på vägarna 
riskerar att frysa till is.

Välkommen!
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Arkan Ali
10, STUDERANDE, 
HAMMARKULLEN
– Leka med kompisar på
gården.

Vad gör dig
lycklig?

Bekväma män

90 procent av männen 
i Sverige känner sig 
bekväma i sig själva, 
enligt en undersökningen
av NORM på uppdrag av
Dove Men+Care. 

90 %
AV MÄNNEN ÄR BEKVÄMA
I SIG SJÄLVA

02

JOSEFIN 
SVENBERG
@METRO.SE

Rossby Centre

Rossby Centre startades
1997 och är SMHI:s klimat-
modelleringsenhet. Forsk-
ningen fokuserar på ökad
kunskap om det framtida
klimatet och centret är in-
volverat i många natio-
nella och internationella
projekt.
Rossby Centre har fått sitt
namn från svensken Carl-
Gustav Rossby (1898–1957)
som var en av 1900-talets
mest betydelsefulla me-
teorologer. 1939 blev han
den förste att förklara de
storskaliga rörelser i jor-
dens atmosfär som i dag
kallas Rossbyvågor.
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Lös dina 
dyra lån
och spara 1 000-lappar!

Tågtrafiken
stoppas 
BRÄCKE. Trafiken på Nor-
ra stambanan kommer
inte att fungera normalt
förrän på måndag sedan
ett godståg spårat ur i när-
heten av Bräcke. Bärg -

ningsarbetet väntas vara
klart i eftermiddag. TT

Död i olycka
på Hisingen 
GÖTEBORG. En 46-årig
kvinna avled på sjukhus
efter en trafikolycka på
Norrleden på Hisingen.
Kvinnan kolliderade med
en tankbil vid lunchtid i
går. I bilen fanns också
en två månaders pojke
som klarade sig. TT

Nyheter

i korthet

Dagens fel
I gårdagens Metro har inga
fel rapporterats.

Olyckan.

Edina Becirovic, 29, Kvillebäcken, systemutvecklare, tillsammans med barnen Esma och 
Emla, 3; – Min familj, den gör mig lycklig. Mitt jobb gör mig också lycklig. Det låter kanske 
lite nördigt, men jag gillar att programmera. 

LENA GARNOLD

Victoria och Daniel gör oss
lyckliga, men Facebook och
Ipad gör det inte. Det visar
en ny undersökning där
man har tittat på vilka ord
som skrevs tillsammans
med ordet ”lycka” i svenska
medier under 2010.

– Generellt kan man se
att andra människor och
relationer är kopplade till
lycka, säger Sverker Sik-
ström, professor i kognitiv
psykologi vid Lunds uni-
versitet som tillsammans
med textanalysföretaget
Saplo står bakom under-
sökningen. 

Kungabröllopet verkar
ha blivit en symbol för
lycka i nära relationer. I re-
sultatet ser man även att
fotbolls-VM, som var en av
årets stora händelser, kopp-
las till positiva känslor.

Något som däremot inte
verkar kopplas samman

med lycka är elektronik,
företag och pengar.

– Precis som man har
sett i andra studier bevisas
det ännu en gång att män-
niskor inte blir lyckligare
av pengar, i alla fall inte
om man kommer över en
viss ekonomisk basnivå.

Ord som ”miljoner” och
”kronor” associeras till av-
saknad av ordet lycka, pre-
cis som ”Google”,
”Windows” och ”Iphone”.

– Det mest spännande
tycker jag är vilka prono-
men som hamnar högst
upp på listan, nämligen
”du” och ”jag”. Det tyder
på att parförhållandet är
viktigt för lycka, särkilt ef-
tersom ”din” och ”min”
också rankas högt, säger
Sverker Sikström.

Det här gjorde 
oss glada 2010

Kronprinsessparet gör det Facebook gör det inte
En ny undersökning avslöjar vad som ger oss lycka
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Maria Enecker
25, GRAFISK FORMGIVARE,
STOCKHOLM
– Min pojkvän, som jag är
förlovad med, gör mig väl-
digt lycklig.

Vad gör dig
lycklig?

De viktiga orden

Victoria, Daniel, MFF,
Salem, VM, Rydström, 
Thoralf, V 75, Lagerbäck,
Nigeria, Drogba, Zlatan,
United, livet, människor,
fråga, kram, kärlek, pappa,
kronprinsessan, hjärtans,
mormor, mamma, häls-
ningar, dag, monarkin,
deklarationen, kungen,
glädje, fotboll.

Ord som inte gör det:
Google, Windows, Ipad,
Iphone, procent, kronor,
miljoner, polisen, kvartalet,
miljarder, vd, dollar, usb,
datorer, kunder, app, leve-
rantör, gigabyte, branden,
kommunen, bolaget,
skärm. KÄLLA: SAPLOS 
UNDERSÖKNING I URVAL

JOSEFIN 
SVENBERG
@METRO.SE

Ord som koppas till lycka:

SCANPIX
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Genom Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter utvecklar och levererar Xdin kompetens till världsledande företag. Vi är 
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inom energi-, telekom-, verkstads- samt fordonsindustrin. Vårt nöjd kundindex är 3,5 av 4.

Rörlig

Rörlig + fast

Fast
Sverige

Europa

USA

Lön Karriär

Förlängd
föräldraledighet

På Xdin tror vi att  äkta engagemang  skapas genom möjligheten att 
påverka sin egen situation och utveckling. Hos oss är därför valfrihet 
viktigt både när det gäller uppdrag, förmåner, lön och utbildningar. 

Tjänstebil

Ingen

Projektledning

UGL

Scrum

Embedded
Linux

Affärsengelska

Retorik

Enligt eget
behov

Utbildningar Uppdrag

Antal semesterveckor

Gymkort Personlig
coach

Massage Frukost

Sjuk-
försäkring

Individuellt
pensionsval

Namn

Utbildning

Brinner för

Johan

Civilingenjör

Kommunikation

Verkstad

Telekom

Medicin-
teknik

Försvar, 
"#��$�
rymd

%&'��$����

Fordon

Energi

Vad väljer du?

MJUKVARUUTVECKARE 
AV KOMPLEX INBYGGD 
KONTROLLAPPLIKATION 
Spännande möjlighet inom telekom för en driven och 
erfaren mjukvaruutvecklare. Du är en van användare av 
OOD och OO språk såsom C++/Java och kan axla olika 
��&&�����	������	�������(&���	�����	���&&�����!���	��� 

)�	��������!��*��	�����������(�����������������nästa 
karriärsteg på 031-719 3682

NYFIKEN MJUKVARUPROVARE
Vi söker en person som brinner för test och ����!���	��
av mjukvara. Arbetsuppgifter är funktions-, system- och 
���(�	�	�����!���	�����	#��(��������������'���������
Har du erfarenhet av Matlab/Simulink/CANalyzer/
CANoe är det bra, men erfarenheten kan uppvägas av 
rätt inställning till att lära nytt.

Vill du veta mer kontakta 
Pontus Kastrup på
031-722 1297

Inom elektronik- och mjukvaruutveckling söker vi: 

Missa inte  

vårt rekry- 

teringsevent  

i februari!
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Jessica Eriksson
24, ARBETSSÖKANDE, BORÅS
– Glada besked. Till exem-
pel om man får ett jobb
som man har sökt.

Vad gör dig
lycklig?
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Kitty Jutbring
33, PROGRAMLEDARE P 3 GULD,
STOCKHOLM OCH GÖTEBORG
– Loppisar, 80-talet, kärlek
och respekt.

Vad gör dig
lycklig?

Göteborgschef fick
tegel för 85 000

Misstänks ha fått flera ton tegel
till villan – gratis I går kom 
första åtalet i mutskandalen

Åklagaren: ”Kan bli ett trettiotal
misstänkta i slutändan”

Statsåklagare Nils-Eric Schultz lämnade i går över första 
åtalet i muthärvan.

LENA GARNOLD

Olle Lundgren, vd för Eg-
nahemsbolaget, misstänks
ha tagit emot tegel värt
85 000 kronor. I går åtala-
des han för grovt
mutbrott. Det är det första
av flera åtal i härvan som
skakat Göteborg.  

– I nuläget är det cirka
15 misstänkta lågt räknat.
Men det kan nog bli ett
trettiotal misstänkta i slu-
tändan. Just nu pågår tio
förundersökningar men
det kanske kan bli fler, sä-
ger statsåklagare Nils-Eric
Schultz.  

Olle Lundgren miss-
tänks 2003 ha tagit emot
flera ton tegel till sin priva-
ta villa i Torslanda. Han
ska sedan ha missat att be-

tala för teglet.
– Jag har svårt att tro att

man glömmer bort att be-
tala 24 ton tegel, säger
statsåklagare Nils-Eric
Schultz och fortsätter:

– Skälet till att företaget
ger gåvan är ju att de vill
ha något i gengäld.

I bevisningen ingår
bland annat vittnesuppgif-
ter från Lundgrens före
detta fru som hävdar att
hennes exmake fått teglet
gratis. 

Olle Lundgren arbetade
2003 som teknisk chef på
Poseidon. Fram till mutan-
klagelserna arbetade han
som vd på Egnahemsbola-
get i Göteborg, men i dag
arbetar han med andra
uppgifter inom bolaget. 

MUTHÄRVAN
I GÖTEBORG

OLIVIA 
KRANTZ
@METRO.SE

Nya regler för
att förhindra
korruption
Samtidigt som Nils-Eric
Schultz lämnade in det för-
sta åtalet i muthärvan till
tingsrätten, presenterade
Göteborgs stad sitt arbete
för att förhindra framtida
korruption inom kommu-
nen. Gemensamma regler
för alla kommunala för-
valtningar och bolag som
arbetar med byggande, och
att whistle blower-funktio-
nen blir av var de stora ny-
heterna.

I förslaget som ska be-
handlas av kommunstyrel-
sen om två veckor ingår
också stärkt internkon-
troll, plan för utbildning
av samtliga anställda inom
kommunen samt att revi-
dera stadens policydoku-
ment vad gäller inköp och
upphandling. 

PETER LÖWENDAHL

Olov Lundgren 
misstänks ha tagit emot 
flera ton tegel – gratis.



tele2.se

Prisjämförelsen är gjord 110104 och baseras på operatörernas ordinarie pris, dvs inte kampanjpris. Erbjudandet gäller t o m 110222. De första 12 mån kostar abonnemanget 299 kr/mån, därefter ordinarie pris 499 kr/mån. Minsta totalpris 6 832 kr 
= 250 kr (inträde) + 3 588 kr (299 kr x 12 mån) + 2 994 kr (499 kr x 6 mån). Modem ingår (värde 1 995 kr). Bindningstid 18 mån. Uppsägningstid 3 mån. Pris gäller surf  inom Sverige. Upp till 80 Mbit/s, normalhastigheten 20-40 Mbit/s. Läs mer på tele2.se

et gäller t o m 110222. De första 12 mån kostar abonnemanget 299 kr/mån, därefter ordinarie pris 499 kr/mån. Minsta totalpris 6 832 kr 
gstid 18 mån. Uppsägningstid 3 mån. Pris gäller surf  inom Sverige. Upp till 80 Mbit/s, normalhastigheten 20-40 Mbit/s. Läs mer på tele2.se

 Bindningstid Ord.pris/mån

Tele2 18 mån 499 kr 

Telenor 18 mån 549 kr

Telia 18 mån 599 kr 

Tre  Säljer inte 4G

Vi kan inte 
 jämföra oss 
 med Tre. 
 Hur gärna 
 vi än vill.

Med 4G surfar du i hastigheter upp till 80 MBit/s och slipper både 
långa nedladdningstider och hackande fi lmer. Det gör du faktiskt 
med nästan alla operatörer.

Den stora skillnaden är priset. Och där är det ingen som slår oss 
på fi ngrarna. Förlåt, klövarna. Just nu är det dessutom kampanj 
och du betalar bara 299 kr/mån under de första tolv månaderna. 
Läs mer och beställ på tele2.se eller i närmaste butik. Välkommen!



Storköksmässa
19-20 Januari
Ringögatan 19, Göteborg

Therese Johaugs succé i backarna i Tour de
ski har skapat stor debatt i Norge. För jösses,
vad hon har blivit smal. På bilderna ser man
en skidlöperska med så smal kropp att höft-
knotorna sticker ut. Själv hävdar Therese Jo-
haug i en intervju i Aftonbladet att hon inte

alls lider av ätstörningar.
– Jag har varit väldigt duktig. Men inte tillräckligt

duktig. Jag har helt enkelt inte klarat av att äta tillräck-
ligt mycket, säger hon.

En snygg glidning som låter lika ihålig som de ät-
stördas vanligaste replik: ”Nej, tack jag har redan ätit.”

Har hon då ätstörningar? Det kommer med all san-
nolikhet att visa sig. Men det
är inte det som oroar mig
mest, utan alla kommenta-
rer på Aftonbladet.se, som
visar på vilken oerhörd
okunskap det finns kring
just ätstörningar:

”Idioter. Hon kan ju inte ha
anorexi, för då skulle hon inte
kunna tillhöra skideliten.”

För det första så finns det
en mängd olika ätstörningar.
Anorexi är bara en av dem.
Vanligast är förutom ano-
rexi, bulimi, hetsätning, or-
torexi – när man bryr sig så
mycket om att leva hälso-
samt att det finns ett tvång,
samt idrottsanorexi som in-
nebär att man just idrottar
så mycket att man utvecklar
symtom på anorexi. 

Utöver dessa finns det
många ”lättare” ätstörningar
som innebär att man stän-
digt bantar, hetsäter bara
ibland eller tar laxermedel

för att bli smal, och så vidare. 
För det andra har många idrottskvinnor vittnat om

att man visst kan träna hårt trots en svår ätstörning.
Inte minst VM-guldsimmaren Emma Igelström och vår
hyllade fotbollsstjärna Tina Nordlund. Lika vanlig är
kommentaren: ”Lägg av, hon har inte anorexi – hon är
ju skitsnygg.” Som om det skulle vara ett motsatsför-
hållande. Tvärtom så är liknande kommentarer många
gånger den ”belöning” som triggar kvinnor att förvärra
sin ät-störning. Det är så skrämmande vanligt – man
räknar med att uppemot var tionde ung kvinna har
någon sorts ätstörning. Så det är hög tid att vi höjer
kunskapsnivån några snäpp i detta ämne.  

nyheter

Kolumn

HAR NORSKA
SKIDESSET EN
ÄTSTÖRNING?

HILLEVI
WAHL 
JOURNALIST 
OCH FÖRFATTARE

Okunskapen kring ätstörningar är oroande,
tycker dagens kolumnist. Kommentarer om att
elitidrottare inte skulle kunna drabbas visar
bara att kunskaperna måste snäppas upp.

Skidskytten Björn
Ferry och Cathrine
Schück har gjort en
fantastiskt läcker

kokbok för alla oss
som tränar hårt:

”Ferry food” (Nor-
stedts 

förlag).

Vargjakten är en
svensk skamfläck.
6 428 jägare mot
20 vargar känns
inte helt schyst.

Sabies babylycka
Djurparken i Wuppertal – och mamma Sabie – har fått ett tillskott: den lilla elefanten Uli.

AP PHOTO/FRANK AUGSTEIN
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Uli har sett 
dagens ljus
Lilla Uli trycker sig
nära mamma Sabie.
Den afrikanska elefan-
tungen föddes i djur-
parken i Wuppertal i
Tyskland i söndags. Bil-
den togs i går.
Uli är bara två dagar
men väger redan näs-
tan 100 kilo. Fullvuxen
kommer Uli att väga
närmare tre ton.

LEIF OLDENBURG



Aruba, Holland,
Dubai och 
Mexico ...

Leezas Trafikskola
Kortedala torg 3 

031-46 44 40 · 0735-40 54 44

Borås
Bergslenagatan 36 A

Vid Knalleland
033-12 40 18

Ta körkortet 
enkelt!

2 v. intensivkurs, 
20 körlektioner + 

teori
endast 6900 kr

Gäller t.o.m. 2011-01-31

 
Du kanske?
Hoppas det, för vi behöver fler. Fler som bryr sig 
om hur det går för våra ungdomar.

Tillräckligt mycket för att lägga några timmar 
i månaden på att snacka med en av dem. 
Om livet och annat som känns lite viktigt.

Tillräckligt mycket för att bli mentor.

SMS:a ”mentor” till 71747 så berättar vi hur man blir 
förebild för en tonåring som tror att ingen bryr sig.

Du kan också läsa mer på mentor.se

Mentor är en ideell organisation som arbetar för att unga ska välja bort droger 
och våld. Det gör vi genom att stärka relationerna mellan unga och vuxna. 
Tillsammans med engagerade företag, skolor och vuxna genomför vi mentor-
program för ungdomar, ger stöd till föräldrar, sprider kunskap och bildar 
opinion. Vill du veta mer? Ring oss på 031-350 02 82 eller besök vår hemsida 
www.mentor.se Välkommen.

plusgymnasiet.se

A F F Ä R S E KO N O M  ( H A )  |  A R T I S T E N  ( E S )  |  B YG G -  O C H  A N L Ä G G N I N G  ( B A ) 
J O U R N A L I S T  -  J U R I S T  -  L Ä R A R E  ( S A )  |  S PA -  F I T N E S S  O C H  H Ä L S A  ( B F )  |  S T Y L I S T  ( H V )

•  Affärsekonom – Ung Företagsamhet
presenterar projekt

•  SPA/Fitness – prova på massage
Elever leder spinningpass kl 12-12.30 på Actic

•  Stylist – nageldekoration + bli stylad och få en profi lbild till Facebook 
• Bygg – var med under pågående lektion
• Samhäll – quiz med aktuella frågor
• Resor, hotell och konferens – prova exotiska frukter
• Musik – öppen coaching inför jury

RESOR, HOTELL OCH KONFERENS (HT ) 

ST YLIST (HV )

HOMEST YLING (HV )

ÖPPET HUS

Lör 22 jan 10–14 

Kämpegatan 7

(Bygg- och anläggningsprogrammet 

visas på Ringögatan 5)

Nya program!
•  Resor, hotell

och konferens
• Homestyling

VI SKAPAR PLATS FÖR NYHETER

50-70% rabatt på befintliga
utställningsmöbler.
Horreds, RH-stolen, Luxo m.fl

18-20 januari, 08.00-19.00
Vi bjuder på lunch 11-14!

Ergona AB 
Mölndalsvägen 79, Göteborg 
031-778 22 00 
www.ergona.se
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Börsen i går

+0,6 %
OMX 30. Kurserna steg på
Stockholmsbörsen i går. 
Metallföretaget Boliden steg
kraftigt efter beskedet om en
miljardinvestering. TT

Nas/Dow
+0,24%
+0,5%

London
+1,18%

Frankfurt
+0,92%

Helsing.
+0,33%

Paris
+0,94%

Moskva
–0,04%

Euro
8,91

Dollar
6,67

Pund
10,64

Dagens IT

Testkör din
samlade 
pension här
Här är sajten/appen för
dig som undrar hur pen-
sionen fungerar. Genom
att mata in den pin-kod
man har fått från
pensionsmyndigheten
går det att simulera hur
mycket man har att
smörja kråset för i
pensionsåldern. Appen
klarar att addera både
den statliga delen och
privat pensionssparande
– så det är bara att ladda

ner och knappa in och
förhoppningsvis inte få
en chock. Pensions-
prognosen visas i dagens
penningvärde och täcker
åren 65 till 80, så försök
att inte bli äldre än så.

NANOK
BIE
NANOK@METRO.SE

metro.se/nanok

finans

MINPENSION.SE, WEBB/IPHON, 
GRATIS.

1 337 000liter alkoholfria produkter
såldes på Systembolaget un-

der 2010. Det är en ökning med 30,8 procent. Sys-
tembolagets försäljning totalt ökade med 1,4 pro-
cent till 45 500 000 liter ren alkohol. TT

Bostäder tre gånger
dyrare – på tio år

Kraftigt ökade bostadspriser 
i Göteborg under 2000-talet

Bostadsrätter 213 procent dyrare

JESSICA GOW/SCANPIX

Den som köpte en bostad
vid millennieskiftet och
sålde den i fjol kan ha gjort
sitt livs klipp. På tio år har
priserna på bostadsrätter
och villor ökat med 213 re-
spektive 126 procent i Gö-
teborgs stad, visar siffror
från Mäklarstatistik. 

– Göteborg är en tillväx-
tregion där trycket på bos-
täder ökat rejält, säger
Jeanette Gustafsdotter, vd
på Mäklarsamfundet. 

Trenden har varit sta-
digt stigande bostadspriser
med undantag för hösten
2008 då finanskrisen hade
negativ inverkan. Statisti-
ken visar att bostadspri-

serna stigit betydligt mer
än inflationen. Under 2000-
talet ökade konsument-
prisindex endast med 16
procent. 

– Den kraftiga prisök-
ningen på bostäder beror
på räntan, som ju varit re-
lativt låg under hela decen-
niet, säger Jeanette
Gustafsdotter. 

Jeanette Gustafsdotter
spår en stabilare bostads-
marknad i hela landet
kommande år. 

– Jag tror inte att priserna
fortsätter öka, säger hon.

Miljonökning

Genomsnittligt pris för
bostadsrätt i Göteborg.

50 kvm
2000: 423 000 kr.
2010: 1 322 400 kr.
100 kvm
2000: 846 000 kr.
2010: 2 645 000 kr.

JOHAN 
MÅRTENSSON
@METRO.SE

Bostadsrätterna har ökat 213 procent sedan millennie-
skiftet. Villorna har ökat 126 procent under samma period.
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Läser en bok

Äter choklad
Sover

Tittar på tv

Ringer en vän

Tillbringar tid ensam

Lyssnar på musik 592 
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493
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Familj     Vänner      Fritid       Nöje              
    Sex     Hobby   Mat

vi äter choklad 
när vi är 
olyckliga

En bebis som 
skrattar är roligt, 
tycker:

En trasig kaffemaskin 
förstör dagen för 13% av 
männen och bara 1% av 

kvinnorna i Nederländerna

Sex gör dem 
lyckligast

Kanada

Frankrike

Grekland

22.3% 

10.4% 

22% 17% 

13% 1% 

6.5% 

10.5% 

13.2% 
Nederländerna

79%
LYCKLIGA

Italien

54%
LYCKLIGA

Ungern

55%
LYCKLIGA

Kanada

73%
BESKRIVER SIG SJÄLVA 

SOM LYCKLIGA

Frankrike

61%
LYCKLIGA

Grekland

58%
LYCKLIGA

Så mycket 
gillar vi 
hip hop

Sverige

71%
LYCKLIGA

USA

64%
HAPPY

SVERIGE

28% 
USA

11% 
GREKLAND

3% 

MUR M
YCKET PÅVERKAR VIN

TERN DIN
 LY

CKA?

VEM
 FÅR O

SS ATT SKRATTA M
EST?

kollogor       husdjur        son/dotter    vänner          partner 

Så bra är våra liv
Nästan 3 000 Metroläsare runt hela jorden svarade på frågor om vad som gjorde dem lyckliga, hur mycket

den kalla vintern påverkar deras lycka och vad som kan förstöra en dag Här är svaren METRO WORLD NEWS

Metro Life Panel är 

en onlinepanel med 

tusentals avvändare 

i 10 olika länder. 

Gå med på 

www.metrolife-

panel.com

GRAFIK: MIA KORAB

ÅTTA
BÖCKER
SOM VILL
GÖRA DIG 
LYCKLIG

”Finn din energikod”

SANNA EHDIN 
(BOKFÖRLAGET FORUM)
”Hälsa är något
som man bygger
upp och vårdar –
precis som en kär-
leksrelation. Det
är genom levnadsval och livs-
stil som vi skapar vår hälsa.”

”Bryt ihop och 

om igen”

SUSANNE PETTERSSON
(BOKFÖRLAGET FORUM)
”Vi kan alla lära
oss att hantera
svåra situationer
så att vi i framti-
den inte behöver bryta ihop
för att komma igen.”

”Det blir alltid 

som man

tänkt sig”

OLOF RÖHLANDER 
(BOKFÖRLAGET FORUM)
”Träning ger fär-
dighet även när
det gäller tankar,
känslor och att vara bäst när
det gäller.”

”Happiness project”

GRETCHEN RUBIN (HARPERCOLLINS 
PUBLISHERS)
”Om du vill ha ro-
ligt måste du pla-
nera in det, precis
som en tandläkar-
tid. Det kan verka
absurt, men det är
verkligheten.”

”Straight talk, 

no chaser”

STEVE HARVEY 
(HARPERCOLLINS 
PUBLISHERS)
”Leta aldrig efter
en person som
kan göra dig lyck-
lig. Ingen kan ta dig från ett
tillstånd och göra dig glad.”



Aröds Äng – Egen oas nära stan
5 minuter från stan bygger vi moderna och energisnåla parhus.
Fast pris 3.395.000 kr och 3.445.000 kr. Inflyttning sker under 
2011. Vi visar ett stomrest hus på Strandskategatan 33. 

Bokade visningar: 
Kontakta Eva Vlahov på tel: 031-707 70 10

För priser, planlösningar och inspiration:  
www.arodsang.se

���������	�
�����

 

PARHUS  

ARÖDS Ä
NG

Göteborgs Kommunfullmäktige sammanträder i fullmäktiges sessionssal i 
Börsbyggnaden, Östra Hamngatan 21, torsdagen den 27 januari 2011, kl. 16.30

Interpellationer

 tillsyn inom äldreomsorg 

Beslutsärenden

Motioner

 för äldre göteborgare

Före Efter

Stockholm Nybrogatan 75 08-32 28 00    Lund Skiffervägen 92 046-14 32 80
www.newhairclinic.se 

Vi har sysslat med hår och hårtransplantationer sedan 
1992. Vi arbetar med alla metoder och hittar den lösning 
som passar dina förutsättningar bäst. Vi arbetar med 
��������	
����	�������������	
�������������������	
��	�

FÅ TILLBAKA DITT EGET HÅR PÅ RIKTIGT

Kontakta oss för 
en kostnadsfri 
konsultation.
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”The book of
awakening”
MARK NEPO (CONARI
PRESS)
”Medan vår förstå-
eliga rädsla för för-
lust isolerar oss, är
det vår erfarenhet
av förlust och
lidande som för oss samman.”

”A course in 
weight loss”
MARIANNE WILLIAM-
SON (HAY HOUSE)
”Det bästa du kan
göra för att finna
lycka – ja, det bäs-
ta du kan göra för
att finna något
– är att ge det.”

”Let go!”
EMMA PIHL (BOKFÖRLAGET FORUM)
”Att jobba på sin
självkänsla är ett
bidrag för att hålla
när det stormar
och blåser i ens liv
och för att kunna
ladda om snabbt
när du har haft misslyckanden.”

Bröt ryggen 
– nu ska Emil
cykla till Kina

HENRY LUNDHOLM

När han bröt ryggen i en
allvarlig olycka trodde
Emil Börner, 20, att han
aldrig skulle kunna gå
igen. Knappt ett år senare
ska han nu göra sin dröm-
resa och cykla från Stock-
holm till Peking.

– Jag vill bevisa för mig
själv att jag klarar vad jag
vill trots mitt handikapp,
säger Emil till Metro. Se-
dan hoppas jag kunna in-
spirera andra att inte låta
funktionshinder, tvivel
från andra personer eller
dåligt självförtroende
hindra dem från att för-
verkliga sina drömmar –
oavsett vad de handlar om.

När han gick ut gymna-
siet för två år sedan börja-
de Emil planera resan med
vännen Johannes, som
kanske också följer med.

– Då var det en otrolig
stress och mycket snack
om hur man skulle göra
karriär, men eftersom jag
alltid gillat äventyr be-
stämde jag mig för att ge

mig ut på den här resan i
stället, säger Emil.

I mars förra året, när
han nästan var klar med
förberedelserna och hade
sparat ihop pengar, hände
det ofattbara. Emil var med
om en skidolycka och bröt

nedre delen av ryggen vid
ett hopp i en backe. Efter
en akutoperation vaknade
han med titanskruvar i ryg-
gen, brutna revben och för-
lamning i högerbenet.

– När jag vaknade upp
där tänkte jag bara att ”jag
ska fullfölja planen”. Ett tag
tänkte jag till och med att
jag skulle ta rullstolen till
Kina, men efter månader av
slit lärde jag mig att gå igen.
Det hade nog inte gått lika
bra om jag inte hade haft
mitt mål att jobba mot.

I höstas tog Emil sin för-
sta cykeltur sedan olyckan
och i mars ger han sig av på
resan med tält och storm-
kök i packningen. Tio må-
nader räknar Emil med att
vara borta.Under tiden sam-
lar han in via Radiohjälpen
in pengar till Victoriafon-
den som hjälper funktions-
hindrade och kroniskt sju-
ka barn och ungdomar. 

JOSEFIN 
SVENBERG
@METRO.SE

Via Thebigtrip.se kan 20-årige Emil Bönners cykelresa från Stockholm till Peking följas.

Emil Börner

Ålder: 20 år.
Familj: Mamma, pappa
och lillebror.
Gör: Bemanningskoordina-
tor.
Bor: Skogås söder om
Stockholm.
Aktuell: Ska cykla från
Stockholm till Peking, via
Thebigtrip.se kan resan
följas.

Emil bröt ryggen i en skidolycka Ett år senare ger
han sig ut på sin drömresa ”Vill bevisa för mig själv”

HENRY LUNDHOLM



10 www.metro.se

ONSDAG 2011-01-19 nyheter

Kallt, mörkt, deppigt och många långa arbetsveckor till semestern Visst tar det emot
lite just nu Men klaga inte på mörkret ... Eller förresten gör det om du vill Men glöm

inte att det finns en del att glädja sig åt också Här är 20 saker att bli glad över 2011
TEXT: ANDERS GÖRANSSON 

1. Våren
VÄDER. Jodå, den kommer 
i år också! Och den blir
varmare än normalt, åtmins-
tone enligt Norges motsvarig-
het till SMHI, Meteorologisk
Institutt. Och om våren blir
varm ökar chansen för en
varm sommar. Säger statisti-
ken.
Vad: Solsken, blommor, glass,
mindre kläder.
När: Tja ... snart hoppas vi.

2. Hippien 
är hair!
TEATER. Låt hår och skägg
växa, ta fram pannband,
skinnväst och sandaler. Rock-
musikalen ”Hair” går upp
igen och låtar som ”Age of
Aquarius” och ”I got life”
kommer att eka på
Stockholms stadsteater.
Camilla Thulin står för kläder-
na.
Vad: Fred, fritt sex och
droger.
När: Premiär 19 mars på
Stockholms stadsteater

3. Brittbröllop
BRÖLLOP. En ny högtid stun-
dar för Europas rojalister.
Prins William, äldste son till
prins Charles och lady Di, 
byter ring med sin Kate Midd-
leton i Westminster Abbey.
William är nummer två i tron-
följden efter sin pappa.
Vad: Prinsbröllop i London.
När: 29 april

4. Jobben
ARBETE. Fler av oss får jobb
under 2011. Arbetsför -
medlingen spår att sysselsätt-
ningen ökar med 65 000 per-
soner, och att arbetslösheten
minskar från 8,4 procent till
7,8 procent.

Vad: Positiva prognoser om
arbetsmarknaden.
Varför: Företagen går bra och
nyanställer.

5. Dagen ett 
DATUM. I november går det
för en kort sekund att skriva
innevarande datum och tid
med bara ettor. Den telning
som föds vid denna tidpunkt
kan väl inte misslyckas i livet?
Vill du och din partner träffa
rätt gäller det att ligga (i) i
mitten av februari – kring alla
hjärtans dag.
Vad: Högtid för talmystiker.
När: 11/11/11 kl 11.11.11

6. Hej student 
STUDIER. Studiemedlet höjs
med 116 kronor per vecka.
Även fribeloppet, den summa
som studenter kan tjäna 
samtidigt som de får studie  -
medel, höjs. Mer pengar till
läroböcker, alltså. Eller till fler
öl på fredagspuben.
Vad: Studenter mindre fattiga.
När: Höjt fribelopp från
januari, höjt studiemedel från
och med andra halvåret.

7. Minns 
ni dem? 
TEATER. 70 miljoner sålda ski-
vor – men sedan blev det tyst
från Roxette. Nu är Per och
Marie på väg igen. Under vå-
ren kommer nya plattan och
duon ger sig ut på turné för
att återerövra världen. Vad:
Roxette är tillbaka.
När: Turnéstart 28 februari
i Kazan, Ryssland. 

8. Skruvad
pangpang
BIO. Bröderna Coen gör en ny-
inspelning av westernfilmen
True Grit – hur bra låter inte
det? Rollfiguren  ”Rooster”
Cogburn spelades av John
Wayne i versionen från 1969,
nu görs rollen av Jeff Bridges.
Det kallas att byta upp sig.
Vad: Kopojkar med klass.
När: Svensk premiär i februari.

9. Kunglig 
återväxt?  
HOVET. Kronprinsessan Victo-
ria är något för monarkister
att hålla sig i när resten av
kungahuset så att säga käm-
par i motvind. 

Kan hon, med benägen hjälp
av Daniel, ge oss en tronarv-
inge redan i år?
Vad: Hagabebis.
När: ?

10. Billigare 
semester 
VALUTA. Den svenska kronan
är starkare än på länge.
Exportföretagen är inte gla-
da, men utlandssemestrande
svenskar får mer för pengar-
na. Speciellt om resan går till
USA eller euroområdet.
Vad: Stark kronkurs.
Varför : Stark tillväxt, ränte -
höjningar, oro i omvärlden.

11. Politisk 
förnyelse
POLITIK. Tre partiledare –
minst – ska bytas ut i år. 
Kanske hittar du en ny favorit
efter avgående Mona, Maria
eller Peter. 
Vad: Nya ansikten i politiken.
När: 25–27 mars (S-kongress 
i Stockholm) respektive 20–22
maj (MP-kongress i Karlstad)

12. Viktväktare 
VIKTENHETER. I år kan vi få
en ny definition av vad ett 
kilo är. Den metallcylinder
som i dag är den internatio-
nella kilogramprototypen 
förvaras i ett valv utanför 
Paris men forskare har 
arbetat i flera år för att hitta
en alternativ, en mer pålitlig
definition. I år kan de vara
klara. Äntligen, säger vi.
Vad: Viktig forskning.
När: I år, kanske.

13. Kläder
MODE. I dag måste svenskar
åka utomlands för att shoppa
kläder från H & M:s lyxigare
variant Collection of Style. Nu
öppnar en COS-butik i Stock-
holm. ”Mycket mode för peng-
arna”, tycker Metros modere-
daktör Marcella Mravec.
Vad: COS öppnar i Stockholm
När: Under senvåren eller
sommaren.

14. Färger 
MER MODE. Modet i vår präg-
las av starka signalfärger:
gult, grönt, rosa, blått. Även
höstens mode väntas blir
färgstarkt.
Vad: Färgstarkt mode.
När: Vårmodet är redan på in-
gång.

15. Snabbast, 
starkast 
spänstigast
SPORT. Friidrotts-VM är ett
enda långt party framför tv:n. 

Okej, Sveriges guldår kanske
är över, men något litet me-
daljhopp kan vi väl ha. 
Susanna Kallur? 
Vad: Friidrotts-VM i Daegu,
Sydkorea
När: 27 augusti–4 september

16. Ladda 
utan sladd
TEKNIK. I år då? Vi vill kunna
ladda våra prylar utan att bö-
ka med sladdar. Den trådlösa
tekniken finns redan, bland
annat på ett par kaféer i
Stockholm, men när sprids
den på allvar?
Vad: Trådlös laddning av dina
prylar.
Varför: För att det är bekvämt.

17. Fotbolls-VM 
FOTBOLL. Damerna klarade
vad herrarna inte gjorde: att
kvala in till VM. Om Caroline
Seger & Co bara tar sig förbi
gruppspelet – mot svaga Co-
lombia, farliga Nordkorea och
världsettan USA – kan vad som
helst hända. Klar medaljchans!
Vad: Fotbolls-VM för damer i
Tyskland.
När: Svensk VM-premiär mot
Colombia den 28 juni, final 17
juli.

18. Jobs
läsplatta
SURF. Apples surfplatta Ipad
blev en succé – och nu väntar
vi på uppföljaren. Och vi räk-
nar med att tvåan har kame-
ra, en mer högupplöst skärm
och tvåkärnig processor.
Minst.

Vad: Nästa Ipad.
När: ”Alla” tror att den kom-
mer i år.

19. Tv-ödlor 
TV. En ny mastodont- eller sna-
rare gigantosaurusproduktion
av Steven Spielberg ser dagens
ljus i år. Tv-serien Terra Nova
handlar om en familj från
2100-talet som reser 150 miljo-
ner år bakåt i tiden och träffar
på – ja, just det – dinosaurier.
Vad: Fler ödlor från Spielberg
När: USA-premiär  i maj. Snart
i Sverige?

20. Andlighet
HARMONI. Lycka, harmoni,
förlåtelse, tolerans – det låter
väl inte så dumt? Hans Helig-
het Dalai lama kommer till
Sverige för att lära oss mer
om dessa bristvaror.
Vad: Tibetansk vishet
När: 15–17 april

SCANPIX

Vårsolen kommer! En god orsak att glädjas i år.

20 saker du kan 
se fram emot i år

Vad kan musikälskare se
fram emot? Se sidan 19.

Prins William och Kate 
Middleton slår till i år.

Färgstark vår väntar.

Dalai lama. 

SCANPIX

SCANPIX

SCANPIX
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Den brittiske premiärmi-
nistern David Cameron
var först, Frankrikes presi-
dent Sarkozy hakade på –
och nu pratar även USA:s
president Barack Obama
om ordet ”lycka”.

Direkt efter valsegern 
i höstas deklarerade Ca-
meron att ett speciellt in-
dexsystem skulle skapas
för att mäta engelsmän-
nens lycka – eller olycka.

– Vi måste hitta redskap
som inte bara mäter eko-
nomisk tillväxt utan även
hur livskvaliteten utveck-
las, sa Cameron.

Cameron och hans kon-
servativa parti framhöll
gång på gång under val-
kampanjen att man ville
skapa en lyckligare na-
tion:

– BNP och ekonomiskt
tillväxt är viktigt. Men det

är hög tid att vi inser att
lycka och välstånd hand-
lar om mer än pengar.

Frankrikes president
Nicolas Sarkozy och USA:s
Barack Obama har pratat 
i samma termer. 

Plötsligt är politik inte
bara skattesänkningar och
mer pengar i plånboken.

– Sarkozys och Camerons
rådgivare har varit skickliga
på att fånga upp den här frå-

gan. Men i Sverige ligger
den politiska lyckodiskus-
sionen fortfarande öppen.
Ett tag diskuterade man frå-
gor som kortare arbetstid
och friår, men nu har lyck-
an försvunnit från den poli-
tiska agendan, säger Bengt
Wahlström, omvärldsanaly-
tiker på Företag & Framtid.

Nya politiska
ledordet: Lycka

Politikerna har bytt fokus Nu talas det inte bara om ekonomisk 
tillväxt Världens ledare vill ha lyckligare medborgare

Nätanvändare är mer giv-
milda än andra. 

Och använder du Face-
book eller Twitter är du
kanske ännu mer fäst vid
välgörenhet.

Facebookgrupper som
ska väcka engagemang har
kritiserats för att vara det
lata sättet att protestera.

Men en ny undersök-
ning visar att personer
som intresserar sig för in-
ternet och sociala nätverk
också är mer engagerade i
välgörenhet.

Åttio
procent av
internetan-
vändare i USA är också
knutna till någon form av
välgörenhetsorganisation. 

Motsvarande siffra för
personer som inte använ-
der internet är 56 procent.

Och engagemanget väx-
er ännu mer för Face-
book- och Twitteranvända-
re, skriver CNN.

Nätanvändare
är snällast

Ryskt stöd för Palestina
RYSSLAND. Ryssland står fast vid den 
forna Sovjetunionens erkännande 1988 av
en palestinsk stat, sa president Dmitrij 
Medvedev när han besökte Västbanken 
i går. TT

Kinaledare besöker USA
KINA. Kinas valutapolitik, Nordkoreas kärn-
vapen och USA:s militära stöd till Taiwan är
några av de frågor som väntas komma upp
under Kinas president Hu Jintaos toppmöte
med USA:s dito Barack Obama. TT

Vill ha öppna gränser
RUMÄNIEN. Kontroll vid Ungheni och den
rumänska gränsen till Moldavien.
Rumänien har anklagat Tyskland och
Frankrike för diskriminering för att landets
deltagande i Schengen skjutits upp. METRO

Ett heligt dopp
RYSSLAND. Tusentals ryska, ortodoxt kristna
tog ett iskallt dopp inför trettondedagen. Vatt-
net hade först välsignats av präster och anses
helande. Enligt julianska kalendern inträffar
trettondedagen den 19 januari. METRO

Corbett möter motstånd
USA. Demonstranter protester-
ade mot utnämningen av
Tom Corbett till delstaten
Pennsylvanias guvernör. Den
stora anledningen är dennes
stöd för naturgasutvinning
genom hydraulisk spräck-
ning av berggrunden, nå-
got som sägs kunna
förorena dricksvattnet.

METRO
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3. AP PHOTO/VADIM GHIRDA

4. AP PHOTO/MIKHAIL METZEL

5. AP PHOTO/MATT ROURKE
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Seth Rogen
28, SKÅDESPELARE, USA
– Jag är en filmnörd, så 
roliga filmer gör mig glad.
Och att andra påstår att
mina filmer är roliga gör
mig också glad. 

Vad gör dig
lycklig?

LEIF 
OLDENBURG
@METRO.SE

Storbritanniens premiärminister David Cameron vill 
mäta medborgarnas lycka.

DANNY MARTINDALE/WIREIMAGE

Barack Obama, USA:s president, har också hakat på 
lyckosnacket.

AP PHOTO/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

ARON
ANDERSSON
@METRO.SE

SCANPIX

Polisen hämtar Haitis
just hemkomne exdik-
tator Jean-Claude ”Ba-
by Doc” Duvalier från
hans hotell i Port-au-
Prince. Han riskerar
åtal för ”stöld från
statskassan”. TT

Här grips ”Baby Doc”.

Fast. ”Baby Doc”
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Våren går 
i blockmönstrat

Varför nöja sig med en färg när man kan få flera? I vår är det inne med grafiska
 mönster, breda ränder och detaljer som kontrasterande fickor

”Jag smäller
av, vad fint!
Absolut bäst
från nattens
Golden Globe.”
MARCELLA OM CLAIRE DANES OCH
EMMA STONE PÅ GOLDEN GLOBE.

”Var så
hemskt att 
jag inte ens
orkar prata
om den.”
MARCELLA HADE EN FASHION
DISASTER MEN TAR NYA TAG.Emma Stone och 

Claire Danes.
Min nya väska från Hope.

200 kr
Monki

ALL OVER PRESS

”Och Gud vad  
jag älskar det
programmet,

vilka roliga
 karaktärer de
hade hittat till
startveckan.”
SIGNE OCH FREDRIK HAR

HAFT ”HALV ÅTTA HOS MIG”-
MARATON.

”På en skala
känner jag mig
83 procent dep-
pig och vill mest
krypa upp i nå-
gons famn och 

bli struken
 medhårs.”

LINA HAR EN DÅLIG DAG.

Missa inte!

Signe bloggar
på Metromode.se

Lina bloggar på
Metromode.se

Köpställen: H & M 08-796 55 00, Karen Millen/NK 08-762 84 40, Mango 08-411 92 00, Monki 0771 610 600, MQ Zoul 
033-724 10 00, Scorett 0340-690 040, Vero Moda 08-585 55 000, Zara 08-545 000 80. 

1 499 kr
Karen Millen/NK

499 kr
H & M

299 kr
Zara

899 kr
Mango

359 kr
Vero Moda

279 kr
Vero Moda

1 899 kr
Mango

349 kr
MQ

699 kr
Scorett

Paris Hilton festar i blockmönstrad klänning.

12

Fler shoppingtips på Metromode.se



Välkomna
våren med
mintgrönt 

Minimalistisk
Rak modell. Vårens
väskor är minimalis-
tiskt enkla. Den här
snyggingen påmin-
ner om lyxvarianter
från Céline och YSL. 

299 kr
Accent

Grön
Vårens favortitfärg.
Från ärtigt till mintigt
till dova nyanser.
Grönt blir en av
 vårens favoritfärger.

Säg farväl till trista antifärger och jordfärgat 
Våren är färgstark och vilt mönstrad

Maxade färger och
mönster hos Prada

Grönt är skönt
Rosa, gult, orange, blått
och grönt. Beige toner och
jordfärger har regerat de
senaste säsongerna – men
nu är det slut på det. Knal-
liga färger dominerar vå-
rens skala, allra helst
matchade mot varandra.
Mönstermixandet från
förra året är precis lika
trendigt i år. Go bananas,
som Prada bokstavligen
gjorde. 

Gå på tvären
Ränderna går som bekant
aldrig ur modebilden –
men i vår är de hetare än
någonsin. Mest rätt är att
gå på tvären. Horisontella
ränder syntes överallt på
catwalken, och hos Prada
gick de från topp till tå. De
klassiska seglarränderna
återkommer som vanligt,
men allra bäst i vår är ran-
digt och färgstarkt. 

Prada.

Rymlig
Mer plats. Snygga
 kuvert – och påsväs-
kor i all ära, men till
skolan och jobbet
behöver man lite
mer plats. Här ryms
både dator och
böcker. 

UNDER 500KR

Galaklänning
bjuds ut för
välgörenhet  
H & M auktionerar ut den
specialdesignade klänning-
en som konferenciern Josep-
hine Bornebusch bar på Elle-
 galan. Klänningen, som bara
finns i ett exemplar, bjuds
ut på Tradera. H & M och
Elle kommer även att mat-
cha det vinnande budet, och
pengarna skänks till Unicef.

MARCELLA MRAVEC

Dressman  
tar hjälp av
rockgubbar
Herrkedjan Dressman vill
bli störst i världen. Som
draghjälp anlitar man
rockgubbarna Rolling Sto-
nes, som ska lansera en
egen kollektion för den
norska kedjan. Dressman
har också köpt reklamrät-
tigheter till sex låtar med
det legendariska bandet. 

MARCELLA MRAVEC

Rolling Stones. Josephine Bornebusch. 

ALL OVER PRESS ALL OVER PRESS

MATHIAS NORDGRENALL OVER PRESS

Prada.
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Cameron Diaz
SKÅDESPELARE
Jag älskar att resa och att
vara med min familj och
mina  vänner. Men jag gil-
lar även att titta på filmer
som gör mig lycklig. En av
mina  favoritfilmer är ”The
 holiday”.

Vad gör dig
lycklig?



teknik
+

teknik

Metro teknik
tillbaka – nytt 
nummer i dag

Ladda ner hela 
tidningen på 

metroteknik.se
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Teamviewer

Med ett litet program
på datorn och appen 

i mobilen är det enkelt
att få upp datorns 

skrivbordsyta direkt 
i telefonen.

Utvecklare: Teamviewer.
Plattform: Android 

och IOS.
Pris: Gratis för icke-
kommersiellt bruk.

Chalk

Chalk är en enkel 
griffeltavla som körs 
i webbläsaren på din

Ipad. Den hittas 
på webbsidan
http://chalk. -

37signals.com/.
Utvecklare: 37signals.

Plattform: Ipad.
Pris: Gratis.

Veckans appar

pryl

Tvillingarna vill
ha mer pengar
3 Winklevoss-tvillingarna

är inte nöjda med ska-
deståndet från Facebook.

Cameron Winklevoss.

SCANPIX

Trafikkaos 
efter fräck stöld
2 Kriminella vandaliserade

trafikljusen i Johannes-
burg för att ringa gratis.

Trafiksignal.

SCANPIX

IP-telefoni i din
mobil förbjuds
1 Operatörer förbjuder

appar som gör att du kan
ringa ”gratis” i mobilen. 

Måtte han inte Skypa.

SCANPIX

Piratsajterna
lockar miljarder
5 Fildelningssajterna får

besök 53 miljarder
gånger om året.

Filmen som
gjorts i GTA IV
4Här är filmen som är

gjord helt inuti ett da-
taspel.

Film från GTA.

DAILY MOTION

Rapidshare.

ZTE Blade

Storlek: 114 x 56 x 11,9
millimeter.
Vikt: 130 gram.
3.5” TFT kapacitiv skärm
med en upplösning på 800
x 480.
3,2 megapixel autofokus-
kamera.
512 MB RAM.
512 MB Flash-minne.
Support för externt min-
neskort upp till 32 GB.
Turbo-3G som möjliggör
överföringshastigheter på
upp till 7,2 Mbps.
Wi-Fi (stöd för WLAN).
Upp till 4 timmars taltid.
Standby-batteritid: 200 
timmar.
Bluetooth-stöd.
1 USB-port.
GPS.
Accelerometersensor för
skärmrotation.
Android 2.1 med Android
Market.
Levereras med stereohör-
lurar, USB-kabel och lad-
dare.

Blade – en riktigt
bra budgetmobil

Blade är ZTE:s första riktigt
smarta mobil på svenska markna-
den Och den kan vara den mest
prisvärda telefonen hittills

ZTE Blade borde orsaka
sömnlösa nätter hos Sony
Ericssons ledningsgrupp.
Med ett pris på under
1 700 kronor kan den ki-
nesiska mobilen vara den
mest prisvärda smarta te-
lefonen hittills. Till skill-
nad från Sony Ericssons
X8, som är en favorit i
samma prisklass, har ZTE
valt en skärm med storlek
och upplösning som mat-
char betydligt lyxigare lu-
rar som till exempel HTC
Desire. Det gör att flerta-
let androidappar fungerar
som det var tänkt från
början. Dessutom under-

lättar storleken inmat-
ningen på telefonens vir-
tuella tangentbord. Blade
har inte marknadens
snabbaste processor men
kan mäta sig med dem
hos de bästa lurarna som
lanserades för ungefär ett
år sedan. Kvaliteten är
som man kan vänta sig
för 1 700 kronor, det vill
säga lite plastig. Största
problemet är dock kame-
ran som saknar blixt och
levererar undermåliga bil-
der trots autofokus. Men
för den som inte priorite-
rar foto är Blade ett myck-
et bra budgetval.

Kommentar

MYCKET
KVALITET
FÖR PRISET
JONAS RYBERG
NYHETSCHEF, METRO TEKNIK

1 Stor skärm: För ZTE 
betyder budget inte
liten skärm med låg
upplösning. Det är bra
och ger överblick i
appar och vid webbsur-
fande. Dessutom är det
virtuella tangentbordet
riktigt användbart.

2 Ren Android: ZTE:s ut-
vecklare har inte lagt
energi på att utveckla
egna menyer och funk-
tioner till den version av
Android som finns i
Blade. Men Googles
eget utseende på And-
roid 2.1 duger gott.

3 Multitouch: Den 
normalstora skärmen
ger utrymme för 
multitouch med två 
fingrar. Skärmens 
pekfunktion fungerar
hyggligt.   

4Klar för spel: ZTE ligger
i mittfåran för android-
telefoner när det gäller
upplösning och proces-
sorkraft. Det gör att 
telefonen fungerar fint
också för spel som an-
nars har svårt att platsa
i de billiga lurarna.

Blade.

4 saker vi gillar med Blade

Klicktoppen – mest läst på Metroteknik.se



Datavägen 1  www.traningsverketgbg.com  031-68 77 40 * Gäller första besökare

Kom & skaka loss med oss!

Sveriges goaste & bästa
träningsanläggning!

Träna 1 vecka GRATIS* Student och seniorrabatter

Kom hit & ha roligt,
träna kan du göra under tiden!

Hemtrevligt

Mer än 60 pass/vecka

Omklädningsrum med 
spakänsla

Glädjefyllt

3 kompletta gym

Vattenmassage

Gó personal

Fri parkering

ANDREW BROWNBILL/AP
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”Stort GRATTIS
till pris o ny

Ferry ! Verkar
ha tömt magasi-

net och skjutit
fullt på fler 
ställen !!!!”

SIGNATUREN LARS-ÅKE PÅ
BJÖRN FERRYS HEMSIDA.

SKIDSKYTTEN FERRY FICK
PRIS FÖR ÅRETS PRESTATION

(OS-GULDET) PÅ
IDROTTSGALAN OCH NÄR

HANS FRU HEIDI ANDERSSON
TOG EMOT HANS PRIS

OFFENTLIGGJORDE HON ATT
PARET VÄNTAR BARN I JULI.

Heidi Andersson.

Bloggat

Bandy Elitserien
Bollnäs–Tillberga ....................5–5 (1–0)
Vänersborg–Västerås ..............5–5 (1–2)     
Hammarby–Broberg................6–7 (4–1)
Edsbyn–Sirius ..........................7–3 (3–2)     
Villa–Sandviken ....................5–11 (4–4)

Basket Basketligan
Södertälje–Örebro ......................95–81
(24–18, 29–21, 22–19, 20–23)

Basket Damligan
Solna–Telge..................................68–64 
(15–13, 18–18, 20–19, 15–14)

Handboll VM
GRUPP B
Japan–Ungern ..................24–28 (8–13) 
Norge–Brasilien ..............26–25 (13–12)
GRUPP D
Sverige–Argentina ......................22–27
Sverige: Jonas Larholm 5, Oscar Carlén 4,
Jonas Källman 3, Niclas Ekberg 3 (1), Kim
Ekdahl Du Rietz 3, Dalibor Doder 2, Jan
Lennartsson, Fredrik Petersen. 
Publik: 9 044.
Chile–Slovakien ..............29–29 (15–12)

Sydkorea–Polen ..............20–25 (11–10)
Polen 4 4 0 0 122–99 8

Sverige 4 3 0 1 118–91 6

Argentina 4 2 1 1 98–89 5

Sydkorea 4 1 1 2 106–102 3

Slovakien 4 0 1 3 102–125 1

Chile 4 0 1 3 92–132 1

Ishockey Elitserien
AIK–Skellefteå ................................4–5       
(0–1, 1–2, 0–0, 0–1)
Avgörande straff: Joakim Lindström.
Skott: 42–42.
Publik: 3 746.
Luleå–HV71 ......5–4 (1–2, 2–1, 1–1, 1–0)
Fjärde perioden: 5–4 (2.29) Janne
Niinimaa.
Skott: 29–22.
Publik: 4 528.

HV71 40 19 10 11 129–97 74

Skellefteå 39 18 9 12 117–96 69

Luleå 40 18 8 14 99–86 68

Linköping 39 16 11 12 101–75 64

Färjestad 38 18 6 14 103–91 64

Djurgården 39 16 11 12 98–103 61

Brynäs 39 13 10 16 109–11854

Frölunda 39 13 10 16 92–112 54

Modo 39 13 9 17 106–10852

Timrå 39 11 10 18 99–121 49

Södertälje 39 13 6 20 96–123 47

AIK 38 12 8 18 94–113 46

Resultat
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Sanna Bråding
30, SKÅDESPELARE OCH
PROGRAMLEDARE, STOCKHOLM.
– Jag blir lycklig av att om-
ge mig med bra människor
med positiv energi, har ett
otroligt behov av vänner
och kärlek.

Vad gör dig
lycklig?

Söderling
lätt vidare 
i Melbourne
Robin Söderling tog sig 
enkelt vidare till andra
omgången i Australian
open i tennis i Melbourne. 

Han slog italienaren 
Potito Starace med 6–4, 
6–2, 6–2. 

I andra omgången ställs
den svenske världsfyran
mot Gilles Muller, Luxem-
burg, rankad 122:a.

• Efter 47 minuter och 
6–0, 5–0 gav världsettan
Rafael Nadals motstån-
dare, brasilianaren Marcos
Daniel, upp på grund av
en knäskada. 

Nadal gick därefter 
direkt och tränade. TT

Robin Söderling. 

”Han är en väldigt
duktig spelare,
allsvenskans bästa
förra året. En bra
avslutare.”
RASMUS JÖNSSON OM LAG -
KAMRATEN I HELSINGBORG
ALEXANDER GERNDT. IDAG KAN DE
FÅ STARTA PÅ TOPP IHOP I ÅRETS
FÖRSTA FOTBOLLSLANDSKAMP. TT

Landskamp: Sverige–
Botswana, TV11, 16.00.

Historisk
förlust för
Sverige

Efter den första förlusten någonsin mot Argentina
(22–27) är vägen till framgång i VM mycket lång 
Efter tre raka segrar i
handbolls-VM stötte Sveri-
ge på ett motstånd som
oväntat blev övermäktigt.

Argentina räknas som,
i bästa fall, en B-nation 
i handboll, och hade aldrig
tidigare slagit Sverige.

Sverige blev klart för
mellanrundan redan före
matchen. Polens seger mot
Sydkorea innebar att Sveri-
ge blir minst trea i grupp D
men poängtappet i går kan
bli avgörande för Sveriges
medaljchanser.

– Vi blir stressade och
tar väldigt många dåliga
beslut i den här matchen.
Det är en väldigt dålig in-
sats av oss i dag, sa för-
bunds kaptenen Ola Lind -
gren till TV4.

Sverige möter Polen på
torsdag. 

I mellanrundan går Sve-
riges grupp samman med
grupp C som inför kvällens
matcher toppas av Dan-
mark före Kroatien och
Serbien. Sverige kan då få
möta Danmark inför ett
rödvitt publikhav i Malmö. 

Danskarna har nämli-
gen köpt betydligt fler bil-
jetter än svenskarna.

– Det ligger i farans
riktning att vi kommer få
spela den matchen som på
bortaplan, säger VM-gene-
ralen Frank Ström.

Först efter torsdagens
matcher vet man vilken
dag den nordiska uppgö-
relsen äger rum. TT

Sverige hade svårt att få ordning på bollen i går kväll.

ADAM IHSE/SCANPIX
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Britney Spears nya skiva är
först ut den 11 mars me-
dan Lady Gagas ”Born this
way” dröjer till den 23
maj.

Metros musikredaktör
Peter Lindholm menar att
det har varit ”tjejernas vår
i flera år nu”. 

– Men 2011 ser främst
ut att bli ett väldigt starkt
och grabbigt hiphop-år.
Som vanligt ser jag fram
emot att Dr Dre ska ge ut
”Detox”.  Jay-Z och Kanye
Wests samarbete är också
spännande, säger han.

Tjejerna dominerar
skivvåren även i år

”Hold it against me”, den första singeln från Britney Spears kommande
album, har fått fina recensioner. Den 11 mars släpps skivan, som ännu är 
utan titel. 

AP PHOTO

Britney Spears och Lady Gaga – snart släpper de nya skivor Metros nöjesredaktion
 listar vårens bästa albumsläpp

Skrattfest

Nicole Richie och en 
väninna har tränat och 

njuter av en kaffe

Tori Spelling och
Dean McDermott 
åker pulka med 

sina barn

Ett gott skratt förläng-
er  livet. Inspireras av

stjärnornas glada
stunder de senaste

 dagarna.

EMMA 
BJÖRKMAN
@METRO.SE

Den 13 februari släpper Lady Gagas sin första singel ”Born this way” från 
skivan med samma namn. Samma dag uppträder hon på den amerikanska 
Grammygalan.

AP PHOTO

September.

Bob hund.

Lykke Li. Roxette. Hercules and Love  Affair.The Sounds.

The Strokes. REM. Amy Winehouse. Avril Lavigne.

Januari
26/1 Hans Erik Dyvik
Husby, Vinnie Who, Iron &
Wine, Lustans Lakejer 
28/1 Lisa Miskovsky
31/1 Hercules and Love
 Affair, Eva Cassidy

Februari
7/2 Cut Copy
9/2 And You Will Know Us
By The Trail Of Dead,
 Helena Josefsson 
11/2 Roxette, Lars Eriks-
son, Mogwai
14/2 September, PJ Harvey,
Bright Eyes, Drive-By
Truckers 
16/2 Carl Norén, Me and
My Army
18/2 Sator, Andreas
 Mattsson

21/2 Those Dancing Days
23/2 Thomas Di Leva,
 Rebecka Törnqvist
28/2 Ron Sexsmith,
 Mustasch
31/1 Jonny

Under februari: Akon

Mars
2/3 Lykke Li
4/3 Avril Lavigne
7/3 Children of Bodom
8/3 REM
9/3 Ison & Fille, Looptroop
Rockers
11/3 Britney Spears 
14/3 Yelle, Joan Baez
15/3 Bob hund
22/3 The Strokes
23/3 I’m From Barcelona
28/3 Peter Bjorn and John
30/3 The Sounds

Under mars: Nicole Scher-
zinger, Anna Järvinen,
Linda Pritchard, Niclas
Frisk, Avril Lavigne, Eve,
 Lucinda Williams,
 Marianne Faithful,
 Cornershop, Elbow, Pet
Shop Boys, Lupe Fiasco,
Snoop Dogg, Raekwon

April
4/4 Noah and The Whale,
The Kills
6/4 Electric Boys
11/4 Holy Ghost!

Under april: Adam Tensta,
Paul Simon, Jay-Jay Johan-
son, Firefox AK, Glasvegas

Maj
23/5 Lady Gaga

Under maj månad: Okkervil

River, Santigold.

Vårreleaser 
med oklart datum
Lil Wayne, Dr Dre, Amy
Winehouse, Willow Smith,
Coldplay, Foo Fighters,
Mohammed Ali, Maskinen,
Fleet Foxes, Arash, Red Hot
Chili Peppers, Hugh Laurie,
Jay-Z & Kanye West, Viktor
Norén, Vincent Pontare,
Veronica Maggio, Dead By
April, Gorillaz, Laleh, Ar-
mand Mirpour, Kristoffer
Lundqvist, Beastie Boys,
DMX, Death Cab For Cutie,
Fiona Apple, Vanilla Ice,
Panda Bear, No Doubt, In
Flames, How To Destroy
Angels, U2, Blink-182,
M83, Joe Jonas, Drake

AP PHOTO

GETTY IMAGES
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SCANPIX

SCANPIX

SCANPIX
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Cameron Diaz och
Alex Rodriquez provar

vågorna utanför Hawaii

Heidi Montag och 
Spencer Pratt åker 

elektrisk skateboard

Sarah Jessica Parker
pratar i mobiltelefonen.
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Nytt om resor och trafik  

Tipsa Pling:  
e-post: pling@vasttrafik.se 

Västtrafik: Har du frågor om tider, priser 
och  biljetter eller vill lämna synpunkter på 
kollektivtrafiken – ring: 0771-41 43 00 

www.vasttrafik.se 
Box 405, 401 26 Göteborg 

Hittegods: 031-80 20 88, Slussplatsen 1 
 
Produktion: www.newsroom.se

TRE FAVORITER...
... för stationshus-nybör-
jaren (enligt Gunilla Linde 
Bjur).
1) Stora vänthallen på 
Stockholms centralsta-
tion. Törs man säga det 
fast man är göteborgare? 
Där är lätt att orientera 
sig och förstå hur det hela 
är uppbyggt.
2) Stora hallen på Göte-
borgs central. 
3) De vackra stations-
husen av trä i Boden 
och Vännäs, bägge med 
nordiskt anslag. Just 
våra trästationer är något 
vi ska vara stolta över. 
Absolut värt att tipsa sina 
utländska arkitekturin-
tresserade vänner om.

Många har rivits. Andra har byggts om 
och anpassats för nya tider. Ytterligare någ-
ra har fått sällskap av eller konkurrerats ut 
av vår tids trendbyggen – resecentra.

Men en sak har de gemensamt, stations-
husen. Där de har uppförts har de blivit ett 
centralt inslag i det omgivande samhället, 
en knutpunkt, både för trafik och män-
niskorna på orten.

I dag finns omkring 2 000 stationshus 
i landet – från Skåne i söder till Lappland 
i norr. ”En kulturhistorisk skatt”, skriver 
upphovsmännen själva i förordet till bo-
ken ”Stationshus – järnvägsarkitektur i 
Sverige”.

– Ja, absolut. Det har ju skrivits mäng-
der av böcker om järnvägens historia, inte 
minst ur tekniskt och ekonomiskt per-
spektiv. Men själva byggnaderna hamnade 
i skymundan, säger Gunilla Linde Bjur, 
professor i arkitekturens kultur och kom-
munikation vid Chalmers.

Det vill säga, ända tills frilansfotografen 
Krister Engström hörde av sig med idén 
om ett samarbete. Det blev chansen att  
dokumentera och sätta in dem i ett histo-
riskt perspektiv. 

Uppenbarligen har det funnits ett sug 
efter materialet. Just nu pågår arbetet med 
att översätta och uppdatera boken för en 
internationell publik. 

Tycktes ha spelat ut sin roll
Gunilla Linde Bjurs eget intresse för 
järnvägsarkitektur började redan då 
hon som nyutbildad arkitekt kom ut på 
arbetsmarknaden på 70-talet.

– Det var en period då många av järnvä-
gens byggnader revs. Det var bilsamhället 
som gällde och de här fastigheterna ansågs 
ha spelat ut sin roll. Det var synd, tyckte 
jag. Många av dem var både oerhört på-

kostade och spännande, både till sin ut-
formning och i fråga om materialval.

En positiv upptäckt som gjordes under 
arbetet med boken var att det faktiskt 
finns så mycket bevarat som det gör. 

En anledning kan vara den lagändring 
som kom i mitten av 80-talet – efter både 
regeringsbeslut och ett segdraget arbete av 
Riksantikvarieämbetet. Den innebar att 
ett femtiotal stationshus byggnadsminnes-
märktes, något som sannolikt förde upp 
kulturvärdet på dagordningen och hade en 
avkylande effekt på rivningslusten. 

Intresset att bevara större
Gunilla Linde Bjur tycker sig i dag no-
tera ett större bevarandeintresse bland 
unga, liksom en tacksamhet över de 
byggnader som sparats. 

Samtidigt understryker hon att boken 
om stationsbyggnaderna också blickar 
framåt.

– Även om vi behandlar en period som 
tog sin början vid 1800-talets mitt och där 
merparten av byggnaderna har många år-
tionden på nacken så har vi försökt und-
vika nostalgi. Det pågår många spännande 
projekt kring järnvägens framtid och det är 

en skyldighet att  visa att arkitekterna står 
inför många spännande utmaningar.

Om det förr var byggnadernas design  
som stod i fokus – både som arkitektoniska 
föredömen i sig, och med välplanerade och 
funktionella omgivningar, inte sällan in-
kluderande avancerade trädgårdsplante-
ringar – så kan man säga att funktionen 
blivit allt viktigare i dag. 

Många stationer, inte minst på de större 
orterna, ska rymma och hantera fler tra-
fikslag liksom anslutningar till flyget. Det 
ställer nya krav på utformningen. 

Hur framtiden för de äldre stationshu-
sen ser ut är svårt att sia om. 

Det enda som är konstant i tillvaron är 
som bekant förändring, så fortsättning föl-
jer. Allt var inte bättre förr, men det var inte 
sämre heller, säger Gunilla Linde Bjur. 

– Nej, jag hoppas att allt fler får upp 
ögonen för vilka gedigna och bra bygg-
nader som finns längs våra järnvägar. Ut-
maningen för framtiden är att få gammal 
och ny bebyggelse att samsas.

Tommy Apelqvist

Svenska tågstationshus. Mossigt, eller?
– Inte alls, säger arkitekturprofessor Gunilla Linde Bjur på 

Chalmers. Tillsammans med fotografen Krister Engström har 
hon ägnat sju år åt att dokumentera vår järnvägs byggnader.

Resultatet – ett praktverk på drygt 500 sidor som redan 
sålt slut och tryckts i ny upplaga. 

Nu ska den översättas till engelska.

Stationshusen som gör 
vår väntan vackrare

Arkitektur längs spåret. Gunilla 
Linde Bjur och Krister Engström har 
gjort en bok om våra bortglömda järn-
vägsbyggnader.

Vikingabåt? En svensk klassiker 
för generationer värnpliktiga. Bodens 
stationshus från 1894 i fornnordisk stil 
fick både synliga timmerknutar och 
drakhuvuden på taket. Fungerar än i 
dag och är en av stadens mest älskade 
byggnader.   Foto: Krister Engström

Sitt vackert. En smal sak i Töreboda. Det ståtliga stationshuset från 1859 
har moderniserats varsamt. Tänker man bort en del moderna detaljer förflyttas 
man lätt bakåt i tiden.

Varaktig 
skönhet.   
Göteborgs pam-
piga centralsta-
tion har byggts 
om flera gånger 
under åren. Men 
i taket svävar 
ännu arkitekt 
Folke Zettervalls 
jugendarmaturer. 
De stora vägg-
målningarna vi-
sar de järnvägs-
linjer som kom 
in till Göteborg 
1930

Mellan Borås och Göteborg. Hindås stationshus ritades av arki-
tekt Yngve Rasmussen 1907 i en stil som anknyter till traktens villor.  
Den höga vitputsade skorstenen och den rymliga väntsalen skulle 
markera Hindås betydelse som en vintersportort av rang.

personligt

GUNILLA LINDE BJUR
Ålder: 64.
Yrke: Professor på Chal-
mers i arkitekturens kul-
tur och kommunikation.
Bor: Intill Korsvägen och 
på Tjörn.
Hur reser du själv?: Gär-
na kollektivt, men ibland 
måste man använda bilen. 
Och ju fler möjligheter till 
pendelparkeringar som 
byggs desto bättre.
Favoritresemål: Inter-
nationellt sett är Rom 
en stad som jag kommit 
att återvända till många 
gånger.

För information om hur kol-
lektivtrafiken påverkas av 
vintervädret se Trafikföränd-
ringar på www.vasttrafik.se.

trafiknytt
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CHEVROLET FIRAR 100 ÅR MED
UNIKT ERBJUDANDE!
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MILJÖBILEN SPARK 1,0 INKL. LS-PAKET

99.900:–

88888
Kanye West My beauti-
ful dark  twisted fantasy
Robyn Body talk 

88888
Diverse artister  Sonja
Åkesson tolkad av
Keri Hilson No boys 

allowed
Kort Invariable heart-
ache

skivrecensioner

”Ritual” är årets första riktigt 
starka album, enligt Patrik Wirén.

Trovärdig svart tonårsångest med effektiva refränger

88888
Artist: White Lies
Skiva: Ritual 
(Polydor/
Universal)

88888
Artist: Anna Calvi
Skiva: Anna Calvi
(Domino/Play -
ground)

Skänker
melankoli
Det här är musik för
den som tänker på an-
nat. Som en söndags-
eftermiddag står och
diskar gårdagens glas
medan tankarna fladd-
rar. Mjuk och hemvävd
folkpop, musik som in-
te dömer eller kräver
så mycket utan bara
skänker en melanko-
lisk touch i tomheten.
Ibland behövs faktiskt
inte mer. Allt måste inte
vara det mest innovati-
va sedan skivat bröd.
Visst kan få vara lugnt
och okomplicerat. 
MARIA FORSSTRÖM

Trött
 Stonesrock
Ett gammalt favorit-
band återvänder med
en, dessvärre, riktigt
seg historia. ”Hard ti-
mes and nursery rhy-
mes” består till alltför
stor del av trött
Stonesrock som får
bandets punk rötter
att kännas väldigt av-
lägsna.  Dess utom är
Mike Ness texter för-
vånansvärt oinspire-
rande. Den enda  titeln
som får mitt  Social D-
hjärta att jubla är
Hank Williams-covern
”Alone and forsaken”. 
PATRIK WIRÉN

Wailarsport
på hög nivå
Man kan spela klysch -
bingo med texterna
(”darkness”, ”flame”
och ”eternal” är åter-
kommande inslag) och
givetvis är en låt över
en kvart lång. Förmod-
ligen blir man utspar-
kad från powermetal-
klubben om man inte
följer dessa regler.
Men att då i över 15 år
ha en sångare med så
tunn röst som Timo
Kotipelto är bara kons-
tigt i den här typen av
wailarsport. Han borde
verkligen göra något
annat. MARIA FORSSTRÖM

88888
Artist: Stratovarius
Skiva: Elysium
(Ear/Playground)

88888
Artist: Social
 Distortion
Skiva: Hard times
and nursery
 rhymes” (Epitaph/
Cosmos) 

88888
Artist: Heidi
 Spencer and the
Rare Birds 
Skiva: Under street-
 light glow (Bella
Union (Playground)

Annars
gillar vi

Ganska exakt två år efter
succén med debutalbumet
”To lose my life …” är det
dags för White Lies att visa
att de fortfarande förtjänar
omvärldens kärlek. Till-
sammans med producen-
ten Alan Moulder (Depeche
Mode, Nine Inch Nails) har
Londontrion adderat fler
elektroniska influenser,
men annars följer ”Ritual”
i samma spår som före-
gångaren. Det handlar  åter -
igen om svartklädd tonårs-
ångest med effektiva re-
fränger som trivs bäst på
de stora arenorna.

Trovärdigt eller bara
snyggt förpackat poserande
för tidningsomslagen? Det
kan man förstås diskutera.
Men en sak står klar redan
efter inledande ”Is love”:
Det finns ingen anledning
att ifrågasätta bandets för-
måga att skriva mäktiga lå-
tar. ”Ritual” är årets första
riktigt starka album.   

På Cirkus

White Lies
 kommer till
 Sverige för en
spelning på
 Cirkus i Stock-
holm den 
28 februari. 
Sist det London-
baserade bandet
gav en konsert 
i staden var 
i  november 
2009.

Mäktig ångest
men riktigt stark

PATRIK
WIRÉN
@METRO.SE

Hon har
potential
Brittiska BBC pekade
ut Anna Calvi som en
av 15 artister att hålla
ögonen på i år, och
det är bara att hålla
med. Hennes debut är
intressant med en
dimmig aura av deka-
dens, rött läppstift och
smutsig lyx. Lite av en
kvinnlig Morrissey på
fransk nattklubb.
Kanske att hon borde
tygla vissa väl drama-
tiska utflykter och vår-
da andra, men Anna
Calvi är helt klart en
person med potential. 
MARIA FORSSTRÖM
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Prisinformation:
x(ord)/x(under 12 år) kr

Pensionärspris 70 kr
(tillägg vid 3D) gäller ej 
specialvisningar, t ex opera

För info om SF Bios 
rabattkort se: sf.se

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

 Se bara 
 utmärkt fi lm 
 Läs mer på sf.se

Skånegatan 16. K.ö. 11.00

Due date 95 kr (11) 327
21.10

Dumma mej - sv tal
95/70 kr (7) 199
12.40  

Easy A 95 kr (Bt) 135
18.50  

En salong utöver det 
vanliga. Separat 

foajé/lounge med bar. 
Tillträde 1 timme innan 

föreställning. 
Läsk och popcorn ingår. 
18 år. OBS! Inga rabatter 

gäller på VIP.

Änglagård 
– tredje gången gillt 
17.45, 21.20  220 kr

Harry Potter och  204
dödsrelikerna del 1 
12.00, 12.30, 15.00, 15.30, 
18.00, 21.00    110 kr (11) 
 
Himlen är oskyldigt blå
Guldbaggenominerad!
95 kr (11)  319
16.00, 18.30

Meet the Parents:  137
Little Fockers 95 kr (7) 
16.20, 18.45, 21.20

Megamind - sv tal  232
13.40, 16.00 95/70 kr (7)

Megamind 3D - sv tal
12.20  125/100 kr (7) 116

Narnia: Skeppet   309
Gryningen - eng tal
18.50 100/80 kr (11)

Narnia: Skeppet 
Gryningen - sv tal
100/80 kr (11)  117
13.00, 16.10

Narnia: Skeppet 
Gryningen 3D - eng tal
125/100 kr (11)  118
14.50, 17.45, 20.30  

Narnia: Skeppet 
Gryningen 3D - sv tal
125/100 kr (11)  120
12.40

Pettson och Findus  
– Glömligheter 
90/70 kr (Bt)  102
12.05
 

Sammys äventyr - sv tal
95/70 kr (7)  230
12.30    

Svinalängorna 
Guldbaggenominerad!
95 kr (15)  234
13.00, 15.30, 15.40, 18.10, 
18.20, 20.30

The Next Three Days
20.40  105 kr (11) 324 

The Tourist
95 kr (11)  136
14.40, 18.10, 20.40, 21.00  
 
The Town  111
18.20, 21.10 100 kr (15) 

Tron Legacy  300
21.20 100 kr (11)

Tron Legacy 3D
125 kr (11)  299
14.55, 17.40, 20.40    

Var inte rädd Långa 
Farbrorn
60 kr (Bt)  247
12.10, 13.25, 14.40

Vem? – film för de små
50 kr (Bt) 288
12.15, 13.20, 14.30

Winter’s Bone
95 kr (15)  122
12.50, 15.40, 18.40, 21.05 

Änglagård 
– tredje gången gillt
100 kr (Bt)  235
12.00, 15.20, 18.00, 20.50   
 

Kungstorget. Kassan öppnar
on 09.30, to 11.30

Alvin och Gänget 
FÖRSKOLEBIO  

On 10.00 20 kr (Bt)

Biutiful    107
15.00, 18.00  110 kr (15)  

Cornelis 
Guldbaggenominerad!
95 kr (7)  203
15.45, 18.00, 20.45

Harry Potter och 
dödsrelikerna del 1
110 kr (11)  204
On 15.30, 20.45 
To 13.00, 15.30, 20.45   

Marmaduke - sv tal 
95/70 kr (Bt)  197
To 13.00 

Meet the Parents: 
Little Fockers  137
16.00, 18.30 95 kr (7)
BARNVAGNSBIO  On 10.30

Megamind 3D - eng tal
15.15  125/100 kr (7) 243

Megamind 3D - sv tal
125/100 kr (7) 116
To 13.00  

Narnia: Skeppet 
Gryningen 3D - eng tal
125/100 kr (11)  118
15.00, 18.00, 18.15, 20.45

Prinsessan Lillifee - sv tal  
To 13.30 95/70 kr (Bt) 183

Sound of Noise   237
21.15 95 kr (7) 

Svinalängorna  234
Guldbaggenominerad! 
On 16.00, 18.30, 21.15 
To 13.15, 16.00, 18.30, 
21.15 95 kr (15)

The Tourist 95 kr 136
On 15.45, 18.00 
To 13.30, 15.45, 20.45 (11)

Tron Legacy 3D  299
21.00 125 kr (11)

Trädet 95 kr (7) 246 
On 18.30, 21.15
To 13.15, 18.30, 21.15

Var inte rädd Långa 
Farbrorn  247
To 13.30  60 kr (Bt)

Winter’s Bone  (15) 122
15.15, 18.15, 21.00 95 kr

Änglagård – tredje  235 
gången gillt 100 kr (Bt)
15.15, 18.15, 21.00
BARNVAGNSBIO  On 10.30

BIOPROGRAMMET
SF BIO PRESENTERAR STOLT 19 - 20 JANUARI

Köp/reservera på: www.sf.se, mobil.sf.se. Kundtjänst: 08 56 26 00 00
Boka/se trailer i mobilen: sms:a fi lmens mobilkod till 721 30

Trädet .............................................18.30
Igelkotten .......................................18.45
Upperdog ........................................19.00
Hjärtslag .........................................20.30
Soul kitchen ...................................20.45       
Vill jag vissla så visslar jag kort tid ..21.00

Kassan öppnar kl 15.00
Cornelis ..........................................16.00
GISELLE direktsänd balett från Royal 
Opera House, London .......................20.30

 BIO VINGEN Torslanda tel. 031 - 92 45 45

Meet the Parents: Little Fockers ...19.00                                        

 SAGA BIO SKÄRHAMN
Svinalängorna ..................... 14.00, 19.00

 BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80

Änglagård 3 75:- ............................19.00

Gudar Och Människor ....................18.30

Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Kassan öppnar 17.30
Änglagård 3....................................18.30
Meet the parents, Little Fockers ...19.00
The Tourist .......................................19.3

Änglagård 3....................................19.30

Meet the Parents: Little Fockers ...19.30

Änglagård – Tredje gången gillt ...13, 19

 BIOPROGRAM ONSDAG 19 JANUARI 2011

SMS:A 247 TILL 721 30 FÖR TRAILER

”...HUMOR, SPÖKERIER OCH BUS 
OCH DE SLUTAR ALLTID 

PÅ BÄSTA SÄTT.” 
EXPRESSEN

”...LILLA SPÖKET LABAN ÄR LJUVLIGA 
BARNFILMER: ROLIGA, UPPRIKTIGA, 

KLOKA OCH SNÄLLA...” 
SYDSVENSKAN

”ETT MÅSTE FÖR ALLA MED BARN...” 
MOVIEZINE

LILLA ANNA VÄLJER SINA LABAN FAVORITER

”ÄR DET SÅ STOR BIODUK FÖR ATT LÅNGA FARBRORN SKA FÅ PLATS?”
- UNDRANDE POJKE I BLEKINGE LÄNS TIDNING

12.10, 13.25, 14.40 Barntillåten To 13.30
KÖP/RESERVERA: www.sf.se, mobil.sf.se KUNDTJÄNST: 08 56 26 00 00

FROM EXECUTIVE PRODUCER JAMES CAMERON,  CREATOR OF T ITANIC  AND AVATAR 

Se trailern direkt i din mobil - SMSa 124 till 72130 BIOPREMIÄR 18 FEB

Se trailern direkt i din mobil - SMSa 144 till 72130 BIOPREMIÄR 4 FEB

BIOPREMIÄR 21 JANUARI

Återvinn mig tack!
Väl återvunnen, återfinns Metro på metro.se

Noomi Rapace slåss om en Bafta 
för Årets bästa kvinnliga huvudroll 

Tävlar mot stjärnor som Natalie
Portman och Julianne Moore
Noomi Rapace kan vinna
en Bafta, Storbritanniens
motsvarighet till Oscar, för
sin roll i filmatiseringen av
Stieg Larssons första ”Mil-
lennium”-film ”Män som
hatar kvinnor”. Hon tävlar
i kategorin Bästa kvinnliga
huvudroll mot stjärnor
som Annette Bening, Juli-
anne Moore, Natalie Port-
man och Hailee Steinfeld.

Nomineringen är ytterli-
gare ett tecken på att Rapa-
ce slagit igenom internatio-
nellt. Det kan även öppna
vägen för en Oscarsnomine-
ring. MIKAEL FORSELL/TT SPEKTRA 

nöje

Noomi Rapace dök hon 
upp på Golden Globe-
galans efterfest iklädd en 
draperad klänning i olika 
röda nyanser. 

Happy 

Metro

Jessica Andersson
37, ARTIST, TROLLHÄTTAN
– Min son gör mig lycklig
och mitt jobb gör mig lyck-
lig och att få stå på scen.

Vad gör dig
lycklig?

Happy 

Metro

Petter Alexis
36, ARTIST, STOCKHOLM
– Att skapa något, musik,
måla, rita, allmänt få
utlopp för kreativitet. 

Vad gör dig
lycklig?

Noomi Rapace 
kan få filmpris

ALL OVER PRESS

Jonas Åkerlund ska göra
videon till Britney Spears
nya singel ”Hold it against
me”, skriver Aftonbladet. 

Albumet släpps i mars.
TT SPEKTRA

Jonas Åkerlund. 

ALL OVER PRESS
Åkerlund gör Britneys nya video
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Det går utför 
för oss grabbar. 

STEFAN YDERSTRÖM, SÖDERTÄLJE

FRANCIS BOMPARD/AGENCE ZOOM

Tävla

insändare

Lösningen

Dagens sudoku

Inrutat – av Frode Øverli

Rent hus med
Ben Alis män 
även i Sverige

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

Insändare

I upprorets Tunisien fort-
sätter folk att demonstre-
ra. Gör rent hus med dik-
tator Ben Alis män, var en
av parollerna. 

Kravet var att i den nya
regeringen ska ingen 
från den gamla diktatorns 
administration finnas 
kvar. 

Ben Ali har styrt Tunisi-
en med järnhand sedan
1987. Val har hållits men

president Ben Alis parti
har alltid vunnit med runt
90 procent. Förutom sin
egen fruktade säkerhets-
tjänst har Ben Ali fått stöd
från flera europeiska poli-
tiker. 

Ett exempel är Kristde-
mokraternas förre partile-
dare Alf Svensson som åk-
te till Tunisien 2004 för
att vara valobservatör i ett
av de ”fejkade” valen. Alf

Svensson, som numera är
EU-parlamentariker, skri-
ver på sin blogg att ”frihe-
tens klocka slår i Tunis”.
Konstigt nog sägs inget på
bloggen om tiden som
valobservatör då Alf
Svensson ringde i en an-
nan klocka, nämligen för-
tryckets. 

Gör rent hus med Ben
Alis män i Sverige också!
ANDERS MALMROS, MALMÖ   

Upproren fortsätter i Tunisien Demonstranter
kräver Ben Alis avgång ”Gör rent hus med Alis
män i Sverige också”, skriver insändarskribenten

Polisen bör
tänka om 
Stockholmspolisen föreslår
att ”sjukvårdskunniga” ska
kontrollera alkoholpåver-
kade personer på stan.

Detta för att spara in
tjugotalet polistjänster per
år.

De som avses måste
vara ambulanssjukvåren.

Stockholm har redan
färre antal ambulanser
per invånare än till exem-
pel Göteborg och mycket
långa väntetider.

Ska ambulansperso-
nalen agera polis och
sjuka vänta längre på am-
bulans? Tänk om! Polis
först, sedan ambulans vid
behov. BEKYMRAD

Alshammar har
alltid varit i topp
Du har två fel, Patrik. Vin-
naren av Jerringpriset
Therese Alshammar har
presterat vecka efter
vecka, månad efter
månad, år efter år och har
tvärtemot Zlatan verk-
ligen varit i toppen under
hela sin karriär. Zlatan är
en fantastisk spelare men
har inte vunnit guld i EM,
VM, OS, Champions
League eller Balon d’Or
och har spelare som Mes-
si, Xavi, Iniesta med flera
framför sig. Simning är en
världssport.

Jerringpriset når hela
Sveriges befolkning, som
har en radio, och har
gjort så sedan starten

1979. Det är fritt att skicka
in sin röst per vykort till
Radiosporten var i Sverige
du än befinner dig. Så du
kan börja rösta igen.

Tessan var en synnerli-
gen välförtjänt vinnare av
Jerringpriset. Grattis!
BENNY

Stort tack till
sjukvården
Jag vill tacka all sjukhusper-
sonal som jag har mött på
Sahlgrenska sjukhuset,
Olskroken, Ellös och
Henåns vårdcentraler samt
Odontologen. Jag har blivit
så bra behandlad. Tack för
all hjälp jag har fått. INGA-MAJ

Knappt värt en
plats på kartan
”Jonas” kommentar om
jakten är så träffsäker att
man bara kan instämma.
Om man jämför en varg-

population med ett
samhälle på 200 personer
så är det knappt värt en
plats på kartan ens och
tydligen så ska vargarna
inte få vara fler än så i
hela landet, enligt vissa!

Personligen tycker jag
att populationen på jä-
gare inte ska överstiga
200. KRISTER KARLSSON 

Välfärdens
mjölkkossor
Ja, varför ska vi
höginkomsttagare bara
betala mer skatt än alla
andra? Det är klart att vi
måste ta bort våra förmå-
ner också. Varför nöja sig
med barnbidragen? Vi
kan väl betala för skolan
också, och varför ska vi
ha fri sjukvård? Vi ska väl
i första hand vara välfär-
dens mjölkkossor, inte de
som åtnjuter förmånerna.
De höga inkomsterna har
ju trots allt bara ramlat
över oss. Vi har ju defini-
tivt inte jobbat för dem.
DAVID

För evigt
tacksam
Dagens ros vill jag tilldela
Gustav på Skånetrafiken
som tack för att du hjälpte
mig att komma i kontakt
med tågpersonal då jag
hade glömt min väska på
tåget mellan Halmstad
och Falkenberg den 18/1.
Jag är dig för evigt
tacksam. TINA

FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

Therese Alshammar 
efter världsrekordet på 
50 meter fjärilssim.

”Började
dagen på

Acnes head
quarters.”

MARCELLA MRAVEC
KOLLAR IN NYA SKOR 

”Affärsmän
som ’förbe-

reder sig’
med en öl.”

THOMAS GÅRDÄNGEN
RESER EFFEKTIVT

”Det är inte
många jobb

som är så 
utmanande”

NATALIE HAR ETT
JOBB I SOLEN 

Metromode.se Metrojobb.se AllaStudier.se

Läsartävling
Skriv en rolig
pratbubbla till bilden
till höger. Gör så här:
Skriv BILDEN följt av
ditt förslag. Skicka
SMS till 72700. Varje
SMS  kostar 5 kronor.
Vinnaren får boken 
”Skinnarmo och Nordostpassagen”,
från bokförlaget Max Ström.
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m.lifeclub.se

Vi är glada att få hälsa Abs Showkidz välkomna till Life. 

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och dansklass för 

alla barn som gillar show! Terminstart 6 februari 2011.

Boka ditt barn redan i dag:

Begränsat antal platser.

Life medlem: 1190 kr/termin

Icke medlem:1490 kr/termin

För alla barn:

Abs. Showkidz kommer att finnas på följande anläggningar:     

 Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

terminstart  söndagen6  f e b r u a r i2 0 1 1

Blan-
dar
du

dig för myck-
et i en ange-
lägenhet,
blir du inte
fram gångs-
rik – visa tå-
lamod och
sunt förnuft.

En
ak-
tiv

dag då du tar
tag i ett och
annat. Ett be-
slut blir dock
inte lättare
för att du
skjuter det
framåt.

Vad
du

säger i ett
samman-
hang är ovid-
komman-
de – vad som
är viktigt är
hur du säger
det.

Myck-
et fo-
kuse-

ras kring en
relation –
möjligen
måste du ta
till en nöd-
lögn för att
sämjan ska
bevaras.

En
utgift
du in-

te kalkylerat
med indike-
ras. Ett reso-
nemang av
det mer ytli-
ga slaget
kan leda till
kontrovers.

Var
takt-
full i

umgänget
med andra.
Ett samman-
träffande
tycks kunna
lämna en
bitter smak
efter sig.

Väduren
21/3–19/4.

Oxen
20/4–20/5. 

Tvillingarna
21/5–21/6.

Kräftan
22/6–22/7. 

Lejonet
23/7–22/8.

Jungfrun
23/8–22/9.

Vågen 
23/9–22/10.

Skorpionen
23/10–22/11.

Skytten
23/11–21/12.

Stenbocken
22/12–20/1.  

Vattu  mannen
21/1–19/2.

Fiskarna
20/2–20/3. 

Du vill
för-
verkli-

ga idéer,
men tecknen
råder dig att
inte gå för
snabbt fram
i något som
inverkar på
ekonomin.

Du är
impul-
siv –

även om för-
nuftet råder
dig till det
motsatta!
Konfronta-
tioner kan
knappast
undvikas.

Säll-
ska-
ps-

livet kan nu
tillföra dig
såväl ge men-
skap som nö-
je. Problem
tycks lysa
med sin från-
varo.

På
ytan
kan

det se ut
som om du
är i fin form,
men allt
tycks inte stå
riktigt rätt
till för ögon-
blicket.

Du
anser
dig

inte ha fått
tillfredsstäl-
lande svar –
har detta
gjort dig
tveksam bör
du följa ditt
hjärtas röst.

Din
rela-
tion

till någon fö-
refaller lite
ansträngd,
och det vore
nog dumt
att göra ont
värre.

Gårdagens kryss

Sudoku – så fungerar det

Dagens horoskop – varje dag i Metro

Korsord och sudoku

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

Göteborg i dag
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FreTor

Sol på många håll, moln i söder 

Vinnarna presenteras på tisdagar.
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Skriv KRYSS följt av ordet 
i det blå fältet. Skicka sms till
72700 före klockan 24 i dag.
Varje sms kostar
5 kronor. 
Vinnaren får
skivan ”Okej”
med det 
bästa från
tidningen
Okejs artister.



2 veckors intensivkurs 
20 körlektioner + teori  7990:-

Handledarkurs  270:- /per person
(material, syntest och fika ingår)

Riskettan  495:- /per person
Erbjudandet gäller till den 15/2-2011.

ERBJUDANDE

Adress: Vågmästare platsen, 
Gustaf Dalens gatan 8 (Hisinge Hus)
 Tel: 031- 226625 
www.Hisingenstrafikskola.se

friskissvettis.se/gbg
Askim  Eriksberg  Frölunda  Johanneberg
Kortedala  Majorna  Turion  Västra Hamngatan
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Öppet hus 22-23 januari

Dessa dagar provtränar du
kostnadsfritt i mån av plats på

samtliga anläggningar i Göteborg.

Träna allt för 295 kr / månad *
         

         * Autogiro, bindande minst 12 månader.

Utbildning i Göteborg till 

DIPLOMERAD   
MASSAGETERAPEUT 

Skaffa dig ett nytt yrke eller något att arbeta med
vid sidan av. Goda förtjänstmöjligheter. Föreläsning
och praktik lördagar och söndagar eller vardagar. 
Utbildningen är godkänd av Branschrådet Svensk 
Massage och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 
Kursstart 12 feb 2011. Begränsat deltagarantal.

För kostnadsfritt prospekt ring 031-814 816 
När du har läst 
färdigt din Metro...

...ta med den till en kollega eller vän. Hjälp oss att
hålla rent i kollektivtrafiken och i stan.

22 www.metro.se
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Får vi ser mer
från sjukhuset?
Har TV 6 några planer att 
visa en av de bästa tv-serier-
na ”Kingdom hospital” igen?
SA

Svar: Nej, vi har inga pla-
ner på detta för tillfället,
tyvärr. CHRISTINA PAREDES, 
MTG

Tyck om programmen mejla tyckomtv@metro.se

Försovningar, skitsnack och
hårt arbete är några av in-
gredienserna i realityserien
”Hotellpraktikanterna”, där
vi får följa nio 18-åringar
när de praktiserar och bor
på ett hotell i Stockholm.
En av deltagarna är Isabella
Skjaeråsen från Borås.

– Jag framstår nog som
ganska tråkig och duktig i
programmet, säger Isabel-
la. Men jag tog det nog på
mer allvar än de andra.
Vad lärde du dig av att vara
med i programmet?

– Att man måste kämpa
för att komma någonstans.
Sedan insåg jag hur kul det
är att jobba med det här, så
det kändes jättetråkigt att
gå tillbaka till skolan igen.

Vad var det bästa med att vara
med i ”Hotellpraktikanterna”?

– Att träffa alla som job-
bade på hotellet och ba-
kom kamerorna. Sedan
blev jag ännu mer kär i
Stockholm, det är mitt mål
att flytta hit och jobba ef-
ter skolan.

Isabella Skjaeråsen vill bli hotellchef i framtiden.

Skjaeråsen

Ålder: 18 år.
Familj: Mamma, pappa,
storasyster och fyra hundar.
Bor: Borås.
Aktuell: ”Hotellpraktikan-
terna” i SVT 2 kl 20.30. 

Isabella längtar
till hotelljobbet

ELIN OTTERMAN/UR

SONY

Gänget från skräck-
dramat ”Kingdom hospital”.

Dagens

tv-profil

Dagens 
filmtips

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

Relationsklet
mellan systrar 

Hanging up Komedi
Betyg:88888
TV 8, 21.00

Relationsturer hos telefone-
rande systrar (Diane Keaton,
Meg Ryan, Lisa Kudrow)
med vrespappa (Walter
Matthau). Ojämn och kletig.
(2000)

VIASAT

Förutsägbar
komedi

Bringing down the house
Komedi
Betyg:88888
Kanal 5, 21.00

Hämmad vit advokat (Steve
Martin) kulturkrockar med
ohämmad afroamerikanska
(Queen Latifah). Förutsägbart
– med enstaka poänger.
(2003)

Kulsprutedialog
i tidningsmiljö

Det ligger i blodet 
Komedi
Betyg:88888
SVT 1, 13.15

Klassisk screwballkomedi
i tidningsmiljö med sanslös
kulsprutedialog mellan Cary
Grant och Rosalind Russell,
som hans exfru. (1940)

”Hanging up”.

JOSEFIN 
SVENBERG
@METRO.SE

Missa inte
Metro
jobb
i morgon Kristian Borglund är Metros karriärexpert.



TÅL ATT JÄMFÖRAS!

NYHET!

1.695:-              
ord. 2.195:- 

pppppppprrrrrreeeeeemmmmmmmmiiiiiiiäääääääärrrr-
ererererere bjbjbjbjbjbjbj dudududududanananaanndddde:

Spartacus magnetbromsade motionscyklar har ett 
motståndssystem som bygger på magnetism istället för 
friktion. Tillsammans med remdrift ger detta en tyst och 
vibrationsfri drift - perfekt framför TV:n! Maxvikt 110 kg.

MOTIONSCYKEL ENERGY 310

2.995:-  
ord. 3.495:- 

SKIDPAKET 
FÖR BARN
Inkl. stavar och 
bindning

från 

495:-

MINISTEPPER 
En smidig trappmaskin 
med hydrauliska 
cylindrar för effektiv och 
mjuk steppträning. 

595:-  
ord. 995:- 

SPARTACUS 
CROSS 1000
Elliptiskt träningsredskap för gång- eller 
löpträning. Effektiv träning för hela 
kroppen som samtidigt är skonsamt för 
lederna. Magnetiskt motstånd för jämn 
och tyst gång. Maxvikt 150 kg.

WWW.CYKELRINGEN.SE
Priserna gäller så långt lagret räcker, 

dock längst t.o.m. 24/1 -2011
BUTIKER FINNS ÄVEN I:

Stockholm - Uppsala - Västerås - Örebro

BACKAPLAN
BACKAVÄGEN 3 
031-51 78 80

ORD. ÖPPETTIDER:
VARDAGAR 10-20 | LÖR-SÖN 10-18

Tycker du också att 
alkoholen tar för 

stor plats?

Gå med i IOGT-NTO.

Du behövs!

TV6 TV8 Kanal 9 TV4 Plus

6.00 Rapport 6.05 Regionala nyheter
6.25 Gomorron Sverige 10.30 Gomorron
Sverige 11.15 Go’kväll (R) 12.00 Rapport
12.05–13.05 Kören (R) 13.15 FILM Det
 ligger i blodet  Komedi från 1940 med
Cary Grant, Rosalind Russell. 14.45 En idiot
på  resa – prolog (R) 15.10 Gomorron
Sverige 16.00 Rapport 16.05 Hallå
 Mumbai (R) 16.30 Stjärnorna på slottet
(R) 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 

18.00 Rapport med A-ekonomi
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go’kväll Magasin. Nu berättar
Eva Gabrielsson sin historia om livet
med ”Millennium”-författaren Stieg
Larsson. Även i dag och 20/1. 
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport med A-ekonomi
20.00 PREMIÄR Uppdrag granskning
Samhällsprogram. Del 1 av 23. En
pedofil på en vårdavdelning inom
rättspsykiatrin i Sundsvall lyckades
skaffa sig en egen lägenhet på stan
och begå nya övergrepp mot barn.
Även 20/1 och 23/1. 
21.00 Bibliotekstjuven Svensk
dramaserie från 2011. Del 2 av 3.
 Bibliotekarien John är i Amsterdam
för att sälja den första av alla de
värdefulla böcker han stjäl på Kungli-
ga biblioteket. Även 23/1. 
22.00 Nurse Jackie Dramakomedi -
serie från 2010. Del 12 av 12. Efter en
katastrofal familje semester återvän-
der Jackie till jobbet för att möta det
som komma skall. Även 20/1. 
22.30 The Pacific Mot sin fars inrådan
är Eugene Sledge nu  inskriven som
marinkårssoldat och genomgår sin ut-
bildning på Camp  Elliott. Även 21/1. 
23.20 En idiot på resa – prolog (R)
23.45 Hallå Mumbai (R)

0.10 Skavlan (R) 1.10 Minuten (R) 2.10
Den kubanske översten, den ryske gen-
eralen... (R) 3.05–3.35 Polarprinsessa (R)
3.50 Sverker rakt på (R) 4.20 Jakten på
lyckan (R) 4.50 Sverige idag (R) 5.15–6.00
Go’kväll (R) 

SVT1 SVT2 TV3 TV4 Kanal 5

TV6
7.35 Dagsändningar 16.05 Simpsons (R) 17.00
 Family guy (R) 17.30 Scrubs (R) 18.30 How I met your
mother (R) 19.00 Cops (R) 19.30 Simpsons (R) 20.30
Family guy (R) 21.00 FILM Härmed förklarar jag er
Chuck och Larry  Komedi från 2007. 23.15 Scrubs (R)
0.10 How I met your mother (R) 0.40 Spin city (R)
1.10 Seinfeld (R) 1.40 Skål (R) 2.10 Simpsons (R) 2.40
Våra värsta år (R) 3.35 Magnum, p.i. (R) 4.25 The
man show (R) 4.50 Whacked out sports (R) 5.15 Cops
(R) 5.40–6.00 Most extreme elimination challenge 

TV8
6.00 Dagsändningar 10.30 Masterchef (R) 11.40 Våra
bästa år 12.30 Sjukhuset (R) 13.30 På heder och
samvete (R) 14.25 Den nakna kocken (R) 15.00 En
plats på landet (R) 16.00 En plats vid havet (R) 17.00
Skärgårdsdröm (R) 18.00 Masterchef – the profes-
sionals (R) 19.00 En plats på landet (R) 20.00 Bones
(R) 21.00 FILM Hanging up  Dramakomedi från 2000.
22.55 Alla älskar Raymond (R) 23.25 A cook’s tour
0.00 The mentalist 0.55 Bones (R) 1.50 På heder och
samvete (R) 2.40–6.00 Nattsändningar

Kanal 9
6.00 Dagsändningar 11.50 House guest (R) 12.20
 Location, location, location (R) 12.50 Bussresan (R)
13.20 Gränsbevakarna Australien (R) 14.25 Biggest
loser 15.20 The bill 16.20 Ett nytt liv på landet 17.20
Bussresan 17.50 Gränsbevakarna Australien 18.55
House guest 19.25 Location, location, location 20.00
CSI Miami 21.00 Grand designs 22.05 Location,
 location, location 23.10 Criminal minds 0.10 CSI
 Miami (R) 1.10 The tonight show med Jay Leno 2.10
The office 2.40 Frasier 3.10–6.00 Nattsändningar

TV4 Plus
6.05 Dagsändningar 13.00 How clean is your house
13.30 I nöd och skuld 14.00 Colins och Justins hem-
inredningskupp (R) 15.00 House and home 15.30
Nyheter 15.35 Judys domstol 16.00 Judys domstol
16.30 Wife swap 17.35 Nyheter 17.40 Glamour 18.05
Dr Phil 19.00 Kvinnor som mördar 20.00 112 – på liv
och död (R) 21.00 Vad blir det för mat (R) 21.30 Leila
bakar (R) 22.00 Law & order: CI 22.55 Skenet bedrar
(R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Jordan, rättsläkare (R)
1.05 Law & order: CI 2.00–6.05 Nattsändningar

tv

9.00–12.30 SVT forum 9.00 Partiledar-
debatt 12.30 Vem vet mest? (R) 13.00–
15.30 UR 13.00 I love språk (R) 13.30 Sex
på kartan (R) 14.00–15.30 Tema: Sex å
sånt (R) 16.05 Piren (R) 16.35 Agenda (R)
17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45
Uutiset 

18.00 Bebisarnas vetenskap (R)
18.50 Freden gav Elaine ett hem (R)
18.55 Rapport
19.00 Vem vet mest? Även 20/1. 
19.30 Jakten på lyckan (R) Svensk
 reportageserie. Del 1 av 8. 
20.00 PREMIÄR Mat så in i Norden
Matreseprogram. Del 1 av 8. 
20.30 PREMIÄR Hotellpraktikanter-
na Realityserie. Del 1 av 5.  
21.00 Aktuellt
21.30 PREMIÄR Korrespondenterna
Utrikesmagasin. Del 1 av 10. Fertilitet-
sturismen.  
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Rapport
22.35 Kulturnyheterna
22.45 Världen (R)
23.40 Folkliv (R)
23.45–0.15 Nordkalotten 365 (R)

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyhetskanalen
10.05 Efter tio 11.00 Nyhetskanalen
11.05 Efter tio, forts 11.50 Hem till går-
den 12.20 Hem till gården 12.50 Holby
City 14.00 Nyhetskanalen 14.05 Doctors
15.00 Antikdeckarna (R) 16.00 Bygglov
(R) 16.55 Såld på hus 17.25 Halv åtta hos
mig (R) 17.55 Vad blir det för mat (R) 

18.20 Lotto, Joker och Drömvinsten
Med Ulrica Bengtsson. 
18.30 Lokala nyheter
18.35 Lokalt väder
18.38 Vädret
18.45 Ekonominyheterna
19.00 Nyheterna
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Fuskbyggarna
22.00 Nyheterna
22.25 Sporten
22.35 Vädret
22.37 Lokalt väder
22.40 Kvällsöppet med Ekdal
23.40 Polisstyrkan (R)

0.05 Sveriges mästerkock (R) 1.10 Boston
legal (R) 2.05 Numbers (R) 3.00 Ice road
truckers (R) 4.00 Dead zone 4.55 Hem till
gården 5.25–5.50 Hem till gården (R) 

6.05 America’s funniest home videos
6.30–9.00 Vakna med the Voice 9.30
Ellen 9.55 Biggest loser (R) 10.25
 Christine (R) 10.50 Sjunde himlen 11.45
Desperate housewives 12.40 Ellen
DeGeneres show 13.35 Gordon Ramsay’s
the F-word 14.35 OC 15.35 Unga mödrar
16.05 America’s funniest home videos
16.35 Las Vegas 17.30 The Big bang
 theory 

18.00 Christine
18.30 Vänner
19.00 Biggest loser
20.00 Föräldrafritt
21.00 FILM Bringing down the
house Amerikansk komedi från 2003.
Peter Sanderson är en småtråkig Los
Angeles-advokat som inte kan glömma
sin exfru. Han försöker gå vidare och på
en chatt faller han för en ung, blond,
kvinnlig advokat. I rollerna: Steve Mar-
tin, Queen Latifah, Eugene Levy.
23.05 Criminal minds Del 18 av 20. 

0.05 The Big bang theory (R) 0.30 CSI NY
1.25 Cold case 2.20 The Black Donnellys
3.05 Jail 3.30 Law & order: Special
victims unit 4.10 Gordon Ramsay’s the 
F-word (R) 5.00 Ellen DeGeneres show
(R) 5.40–6.05 Vänner (R) 

20.00, Uppdrag granskning. 18.00, Bebisarnas vetenskap. 20.00, Mauro & Pluras kök. 20.00, Sveriges mästerkock. 21.00, Bringing down 
the house.
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6.15 Ska du säga (R) 6.40 Nanny (R) 7.05
Nanny (R) 7.30 Jims värld (R) 7.55 Jims
värld (R) 8.25 Alla älskar Raymond (R)
8.55 Alla älskar Raymond (R) 9.25
Rachael Ray 10.20 Våra bästa år 11.15
Top model 10 (R) 12.10 Fab 5 (R) 13.05
Oprah Winfrey show 14.00 Extreme
home makeover (R) 15.00 Top model 10
(R) 15.55 Masterchef USA (R) 16.55
Lyxfällan (R) 17.55 2 1/2 män (R) 

18.25 2 1/2 män (R) Amerikansk
komediserie från 2005. Del 23 av 24.
Mia bjuder in Charlie till en av sina
dansföreställningar, men Charlie vill
inte gå. 
18.55 Keno
19.00 Masterchef USA Amerikansk
realityserie från 2010. Del 11 av 13.
Kockarna får i uppdrag att fiska upp
sin egen fisk och använda det de fån-
gar i en förrätt som bedöms av tre
matkritiker. Programledare: Gordon
Ramsay, Joe Bastianich, Graham Elliot. 
20.00 PREMIÄR Mauro & Pluras kök
Svenskt matlagningsprogram från
2010. Del 1 av 8. Ett kök. Två musiker.
Maten står i ugnen och gästerna är på
väg. Det är magisk stämning och du
är inbjuden. Lena Philipsson och
Håkan Hellström kommer på besök,
där de skrålar om liv och karriär till
sent in på småtimmarna. Program -
ledare: Plura Jonsson, Mauro Scocco. 
21.00 Morden i Midsomer (R)
 Brittisk deckarserie från 2002. Del 4 av
5. Någon dödar damerna i Midsomers
lokala bokcirkel. Barnaby får reda på
att cirkeln egentligen är en täckman-
tel för något helt annat. Damerna har
drivit ett hemligt investeringskonsor-
tium och hamnat i bråk om vinsterna. 
23.15 Navy CIS (R) Kriminalserie.
En död marinofficerare hittas i när -
heten av två narkotikasmugglares lik. 

0.20 2 1/2 män (R) 0.45 2 1/2 män (R)
1.15 Jims värld (R) 1.45 The unit (R) 2.35
På heder och samvete (R) 3.30 Damages
(R) 4.15–5.15 Danny: My secret female
body 5.30–6.15 Melrose place (R) 
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”SNABBA LEVERANSER 
OCH STIPENDIER”

Lycknis levererar snabbt och billigt med 
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därför väljer jag Lycknis. Dessutom 
����	����������������������������������

tacksamt för en fattig student.
Hanna-Mia Brekkan, Stockholm

”EXTRAJOBB OCH 
BILLIGAST BÖCKER”

Kanon med Lycknis som alltid har lägst 
pris på kurslitteraturen. Dessutom är det 
jättebra att Lycknis startar en sajt där jag 
kan söka extra- och sommarjobb. Borde 

bli mycket att välja på där eftersom 
Lycknis kommer samla ihop jobb från 

alla bemanningsföretag.
Morteza Asghary, Malmö

”LYCKNIS LIGGER 
ALLTID LÄGST I PRIS”

Jag brukar jämföra med andra nätbok-
handlare och Lycknis är alltid betydligt 

�����������	�����������������������
på att handla på Lycknis!
Fredrik Holte, Karlstad

HOS LYCKNIS.SE 
HITTAR DU BILLIG,

BILLIG, BILLIG 
KURSLITTERATUR!

Nu lanserar vi 
Jobb&Karriär på 

Lycknis.se. Det blir den 
unika mötesplatsen där 

studenter kan hitta 
extraknäck, praktikplats 

eller sitt framtida 
drömjobb.
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frakt på Lycknis.se  Alltid fri frakt på Lycknis.se  Alltid fri fra
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FRIFRAKTpå Lycknis.se

På Lycknis kan du köpa både ny och begagnad kurslitteratur och söka bland 
tusentals stipendier och hitta jobb, praktikplatser och extrajobb. Om du 

skulle hitta billigare kurslitteratur någon annanstans sänker vi priset!


