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Var med och hylla esportens största stjärnor på Sveriges första
esportsgala den 3 september. FOTO: JENNIKA OJALA/DREAMHACK

Miljö. Efter en rekordvarm sommar är
klimatfrågan brännhet. Men vad kan den
som vill minska sina utsläpp göra på egen
hand? Börja i köket, menar en av Sveriges
främsta klimatforskare Johan Rockström. 4–5

→ Inrikes 17-årig man knivdödad 11
→ Nöje Ny Spacey-film floppar
22

KLOCKOR KÖPES!
Vi betalar extra bra för exklusiva märken

ROLEX, OMEGA, BREITLING, CARTIER, IWC, mm.

Guld & Konsthandel AB
Etablerad 1931

Västra Hamngatan 15.
Öppet vardag 10–18, lördag 11–15
www.borjessons.eu

2

TISDAG 21 AUGUSTI 2018

→Tisdag med Metro
Dagens väljare

21/8
Kolumn

»Viktigt att Sverige inte går med i Nato«
Om du utgår från dig själv,
vilken tycker du är den
viktigaste frågan inför
valet?
– Jag vet minsann inte.
Jag tror att jag tycker att
utrikespolitiken är viktigast. Till exempel är det

Bengt Svensson

→ Ålder: 71 år.
→ Bor: Karlshamn.
→ Sysselsättning: Pensionär.

viktigt att Sverige inte går
med i Nato och att vi drar
oss ur krig utomlands.
Vad borde politikerna
göra inom de frågorna?
– De kan till exempel
bestämma sig för att vi
inte ska gå med i Nato och
sedan låta bli att skicka ut
soldater i krig på osäkra
platser.

Hur informerar du dig
inför valet?
– Det är väl genom tidningar mest, både papperstidningar och på
internet. Men jag kollar
inte så jättemycket.
Har du bestämt vad du ska
rösta på?
– Nja, inte ännu.
SOFIA CLASON

Utblick

NISSE EDWALL

Skribent

Mina somrar är
identiska och
inte så magiska

C

Köna inte barnen
innan födseln

Sätt tomaten i fokus
på dina goda mackor

Centern sågas i ny
utredning – L bäst

Den 21 augusti
för 14 år sedan...

DEBATT I början på nästa
år ska jag bli biologisk
förälder och nyligen gjorde
jag ett prov som bland
annat visar ifall fostret har
en könskromosomavvikelse, det vill säga avviker
från XX och XY, flicka eller
pojke, skriver Amanda
Netscher.

MAT & DRYCK Söta, solvarma, saftiga… Ja, just nu
är svenska tomater som
allra godast och finns det
egentligen något bättre att
göra med dem än att lägga
dem på en smörgås? Här är
Jonas Crambys tre favorittomatmackor för dig som
vill göra något enkelt.

NYHETER Frågan om LSS
har upprört svenskarna. Nu
har förbundet Funktionsrätt Sverige analyserat
partiernas förmåga att
göra något åt krisen. Där
rankas liberalerna som
bäst. Centerpartiet hamnar
längst ned – och pudlar
efter resultatet.

...vann Carolina Klüft sitt
enda olympiska guld i sjukamp under OS i Aten. Men
förutom det har hon 32
mästerskapsguld bakom
sig, varav fyra stycken är
VM-guld. Åter fyra stycken
är EM-guld och 20 är från
svenska mästerskap.

yklade genom Stockholm i dag. Det
var sensommar i luften. Krispigt.
Linne under skjortan-väder. Det slog
mig att ytterligare en sommar har
gått. Alla dessa somrar. Vad minns man
egentligen? Kollar igenom bilderna på
mobilen. De senaste sju–åtta somrarna
finns samlade ett knapptryck bort. De är
identiska. Det är en middag på altanen på
landet. Det är en dag på stranden. Sommaren är som en lång ständigt pågående
parallell dag utan slut. Det spelar ingen
roll om det står 2010 eller 2018 i almanackan.
Jag minns somrarna när jag var barn.
Cykla BMX med Krippe, spela badminton
med Passe. Väcka Franke
som sov jämnt. Tävla om
Inte vinter. Fort- vem som kunde simma
farande väldigt längst under vattnet.
långt till mitten Äta körsbär. Leka burken. Spela fotboll på
av januari.
andra sidan vägen.
Samla fotbollsbilder.
Lyssna på Guns N’ Roses.
Spel. Att min
son tror att det Spela Commodore 64.
är okej att under Doppa Mariekex i jordfem dagar lägga gubbssaft. Slå en spik på
800 kronor på bana 8. Hoppa från femman. Inte veta hur man
att köpa nya
ska komma ner från en
skins till Forthög gran. Kolla fyrvernite.
kerier på Skeppsbron.
Ni hajar. Magiskt.
Vad min mamma och pappa hade för sig
under dessa, mina magiska barndomssomrar, har jag ingen aning om. I och för sig
fanns det alltid lunch, torra badkläder och
det var jämnt någon som såg till att sätta
på plåster och ta bort fästingar.
Vänta nu. Är det något jag gjort den här
sommaren så är det ju satt på plåster
(varför vill barn alltid ha plåster på allting?), hängt upp badbrallor och fixat
miljoner luncher. Jag har visserligen inte
plockat bort några fästingar men väl
dragit ut stickor.
Mina omagiska somrar i mobilen är
alltså de somrar som mina söner kommer
se tillbaka på som magiska en dag i andra
halvan av augusti 2048. Det är tydligen
deras time to shine nu – inte min.
Jaja. Kul för dem.
Fast. Här sitter jag och har ångest över
att mina somrar inte är lika magiska som
när jag var barn. Ska jag då egentligen
göra allt som står i min makt för att deras
somrar inte ska bli så magiska så att de
ställer lite mer rimliga krav på framtida
somrar?
Är det så att det jag gett mina söner alla
dessa somrar är jungfrusilsruset som de
kommer spendera resten av livet åt att
försöka återskapa?

FOTO: JONAP/WIKIMEDIA COMMONS

debatt@metro.se

Slussarna får jobba mot enorma vattenmassor

KINA Här ovanför syns bilvägen som löper ovanpå slussportarna i Hongze-sjön, Jiangsu-

provinsen. Kraftiga regnstormar har härjat i provinsen och vattnet forsar in i sjön från
Huahie-floden vilket orsakar att vattennivåerna stiger. METRO-XINHUA FOTO: ZHANG JIAN/XHINUA/IBL
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LÅNEGUIDEN

annons från

Så kan man samla sina lån –
och sänka månadskostnaden
250 000 har redan sett över
sina lånevillkor med hjälp av
Advisa.
En anledning är att man
kan spara tusentals kronor –
med en enkel jämförelse.
– Många blir förvånade
över att de kan spara så
mycket pengar, säger rådgivaren Miriam Mölldal.
Har man många lån och
krediter till höga räntor finns
det ett enkelt sätt att sänka sina
kostnader. Genom att samla

SÅ ENKELT KAN DU
SLÅ IHOP DINA LÅN
1. Fyll i dina uppgifter på advisa.se.
2. Första svaren får du inom fem minuter.
Därefter lämnar övriga långivare sina bud.
3. Inom 48 timmar får du svar på hur mycket
du kan sänka månadskostnad och ränta.
n Tjänsten är självklart kostnadsfri.

lånen till ett kan man få en helt
annan ränta och lägre månadsbetalning än tidigare.
– Att ha många smålån kan
driva upp kostnaderna rejält.

Genom att baka ihop alla mindre
lån till ett får man en bättre överblick, och ofta en lägre ränta och
månadskostnad, säger Miriam
Mölldal hos Advisa.
Den som vill samla sina lån och som
går via låneförmedlaren Advisa
kan få flera olika låneerbjudanden
att ta ställning till. Det gör att man
smidigt kan välja det som passar
bäst – och spara ännu mer pengar.
– Om man bara går till en enda
bank är risken att man får mycket

sämre villkor, säger Miriam Mölldal.
250 000 personer har redan
vänt sig till Advisa – och skaran
växer ständigt.
– Det tar bara ett par minuter
att komma igång. Det är kul att se
att allt fler inser hur enkelt det är
att se över sina lån för att pressa
ned sina kostnader. Det finns ju
roligare saker att göra med sina
pengar än att betala onödigt höga
räntekostnader, säger Miriam
Mölldal.

Att göra en ansökan på advisa.se är helt gratis
och tar bara ett par minuter.

3 STEG FÖR ATT
SE ÖVER LÅNEN
GENOM ADVISA

1
2
3

Gå in på advisa.se och fyll i dina uppgifter. Det tar bara några minuter.
Inom fem minuter får du ett
första svar på din ansökan.
Därefter lämnar övriga
långivare erbjudanden
till dig. Du kan få flera olika
låneförslag att ta ställning till.

Se hur mycket
du kan sänka din
månadskostnad

SÄNKTE SIN
MÅNADSKOSTNAD
MED 5 400 KR
”Jag trodde
aldrig att det
skulle bli
så bra”

Samla dina lån enkelt och kostnadsfritt på advisa.se.
Svar inom 5 minuter.

advisa.se
0770-17 50 50

– Yvonne

Det är inte Yvonne som syns på bilden.

FÖRE ADVISAS HJÄLP:
Totalt 9 lån .............................................259 000 kronor
Snittränta .......................................................... 17,0 %
Återbetalningstid............................7 år och 11 månader
Månadskostnad .........................................7 787 kronor

EFTER ADVISAS HJÄLP:
Totalt ett lån ......................................... 259 000 kronor
Effektiv ränta ....................................................... 5,2 %
Återbetalningstid...................................................12 år
Månadskostnad ........................................ 2 392 kronor

TOTALBESPARING TROTS EN
LÄNGRE ÅTERBETALNINGSTID:

97 148 KRONOR

BENGT SÄNKTE MÅNADSKOSTNADEN GABRIELLA SPARAR 17 000 KRONOR
PÅ SINA LÅN MED 4 000 KRONOR PÅ ATT SAMLA SINA LÅN TILL ETT
”Herregud,
det var en
riktigt stor
sänkning”
– Bengt

FÖRE ADVISAS HJÄLP:

Totalt 3 lån .....................350 000 kr
Snittränta ........................... 12,6 %
Återbetalningstid .......... 5 år, 7 mån
Månadskostnad .................7 347 kr

EFTER ADVISAS HJÄLP:

Totalt ett lån .................. 350 000 kr
Effektiv ränta .........................3,6 %
Återbetalningstid....................12 år
Det är inte Bengt som syns på bilden. Månadskostnad ................. 3 463 kr
Totalbesparing trots förlängd återbetalningstid: 59 700 kr

”Advisa är
en ljus och
klar stjärna
på himlen”
– Gabriella

FÖRE ADVISAS HJÄLP:

Totalt 4 lån .....................102 000 kr
Snittränta ........................... 26,2 %
Återbetalningstid........2 år, 11 mån
Månadskostnad .................5 025 kr

EFTER ADVISAS HJÄLP:

Totalt ett lån .................. 102 000 kr
Effektiv ränta .........................8,1 %
Återbetalningstid......................4 år
Det är inte Gabriella som syns på bilden. Månadskostnad ................. 2 437 kr
Totalbesparing trots förlängd återbetalningstid: 17 124 kr

VILLKOR. Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 100 000 kronor med 9 års löptid, nominell ränta 5,50 procent och 0 kronor i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 5,64 procent. Totalt belopp att betala: 127 764
kronor. Månadskostnad: 1 183 kronor fördelat på 108 betalningstillfällen. n För att kunna samla dina lån genom Advisa ska du vara minst 18 år, ha en inkomst på minst 10 000 kronor/månad före skatt samt inte ha skuldsaldo hos Kronofogden.
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→ Nyheter Miljö

Forskaren:
Köket är början
på ett mer
klimatsmart liv
KLIMATFORSKAREN: »ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KRÄVER ENGAGEMANG
Miljö. Går det att
fixa en god middag
och dessutom värna
miljön? Definitivt,
anser Johan Rockström, en av Sveriges
mest framstående
klimatforskare.
Enligt honom börjar
vägen till en hållbarare livsstil i köket.

→ Efter en sommar med
höga temperaturer, skogsbränder och torka har
klimatet hamnat i fokus
– vilket inte minst märks
i valrörelsen. Men vad kan
den som vill minska sina
utsläpp göra på egen
hand? Börja i köket,
menar klimatforskaren
Johan Rockström.
– Fixar vi maten, då fixar
vi planeten, säger han.
Att ge några entydiga
svar på vad som är klimatsmart och inte, låter
sig inte göras, enligt Rockström som är medförfattare till en ny kokbok där
recept blandas med fakta
om kopplingen mellan
mat och miljöpåverkan.
I stället gäller det enligt
honom att försöka kontrollera hur maten man
köper har producerats.
– Väldigt många av
ingredienser kan man förstås ta fram på olika sätt,

som är både hållbara och
icke hållbara. Om man
äter panerad fisk kan den
vara ekologiskt framtagen,
men det kan också handla
om illegalt fiskeri, där fiskarna har transporterats
över hela jorden.
En viktig faktor i sammanhanget är hur mycket vatten som går åt för att producera olika livsmedel.
Till exempel kräver kött
och mejeriprodukter generellt en större mängd. En
tumregel är därför att
konsumera kött som kommer från länder med god
tillgång på vatten, som
Sverige. Rockström anser
dock inte att alla måste
sluta helt med kött.
– Det handlar snarare
om vad det är för kött du
äter, var det kommer ifrån
och att rätterna komponeras på ett sådant vis att
man inte behöver ha så

»Fixar vi
maten, då fixar
vi planeten.«
Klimatforskaren
Johan Rockström.

mycket kött per tallrik
så att man kan minska
mängden.
Frågan om hur människor
kan lägga om sina beteendemönster i vardagen för
att minska sina utsläpp är
ett ständigt återkommande tema i rapporteringen kring klimatfrågan.
Samtidigt finns det de
som anser att klimatdebattens fokus tenderar
att hamna på den enskilda
människans livsstilsval
i allt för hög utsträckning.
– Det finns någon form
av tro på att om folk bara
får kunskap, om vi bara
upplyser dem så att de förstår, då kommer de att
ändra beteende. Men så
fungerar vi människor
nästan aldrig. I sådana fall
skulle vi inte vara överviktiga, vi skulle inte köra
bil, säger Misse Wester,
klimatforskare och gäst-

professor vid Lunds
universitet.
Det som på pappret kan
te sig som det enda rimliga och rationella beslutet
blir i praktiken ofta mer
komplext än så, enligt
Wester. För att konkretisera beskriver hon ett
dilemma från sin egen
vardag.
– Jag har två tonåringar
som vill ha nya mobiltelefoner och som klimatforskare vet jag att bland det
värsta vi kan göra är att
konsumera och framför
allt konsumera ny teknik,
det är stor klimatpåverkan
med ny teknik. Men som
förälder vill jag att mina
barn ska passa in. Hur gör
jag då den avvägningen?
Det är två olika logiker
som står mot varandra
och det är en som vinner.
Enligt Wester är det
viktigt att börja i rätt ände
för att nå resultat i klimat-
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Fyra tips för mer
hållbart ätande
Gör buffé på resterna
Om du har en massa smårester i kylen kan du duka
upp allt du har och bjuda in
till buffé. På så vis kommer
maten till användning och du
slipper slänga överblivet käk.
Det omfattande matsvinnet
är en stor miljöbov.

1

Mixa mer
En mixer innebär att du
får fler valmöjligheter och
gör det dessutom lättare att
använda överbliven mat till
nya ändamål. En icke uppäten grönsallad kan exempelvis snabbt förvandlas till
en sås.

2

Köp bara det du behöver
Matbutikerna är fyllda
med erbjudanden som
syftar till att få kunden att
köpa stora mängder mat.
Men kom ihåg att även titta
på innehållet och inte bara
prislappen och fråga dig
vad det egentligen är du
betalar för. Fundera också
på huruvida du brukar äta
upp all mat de gånger som
du köper stora mängder eller
om en del i stället hamnar
i papperskorgen.

DU
IS 2 651:R
P
.
D
R
O

3

Be om en »doggy bag«
Har du mat kvar på tallriken vid ett restaurangbesök? Be om en så kallad
doggy bag! På så vis bidrar
du till att minska matsvinnet
och har dessutom ordnat en
lunchlåda till morgondagen.

4

KÄLLA: KOKBOKEN »EAT GOOD«

Om man inte orkar äta upp
den mat man beställt på en
restaurang kan man ta med
sig resterna hem i en så
kallad doggy bag. På så vis
minskas matsvinnet.
FOTO: ADAM WRAFTER/SVD/TT

BÅDE UPPIFRÅN OCH NEDIFRÅN«
frågan. Därför borde fokus
i första hand ligga på människors beteenden genom
exempelvis lagändringar
i stället för att försöka
ändra folks attityder,
anser hon.
– När lagen om säkerhetsbälte infördes var det
många som sa att det inte
skulle fungera, ingen
skulle lyda den. Men i dag
är det nästan ingen som
kör utan bälte.
Även Rockström anser
i grund och botten att
politiker och näringslivstoppar är de som har det
största ansvaret vad gäller
omställningen till ett mer
hållbart samhälle. Men
han säger också att det
inte finns någon konflikt
i att samtidigt försöka få
människor att göra förändringar i vardagen.
– Jag tycker att det där
är en onödig motsättning

»När lagen om
säkerhetsbälte
infördes var
det många som
sa att det inte
skulle fungera.
Men i dag är
det nästan
ingen som kör
utan bälte.«
Klimatforskaren
Misse Wester.

som vi borde undvika.
Självklart är det så att vi
behöver både det större
och det mindre perspektivet, det här handlar om
en fullständig och genomgripande omställning av
samhället och hela samhällsstrukturen.
Johan Rockström pekar
på att politiska ledare är
lyhörda för de samhällsströmningar som gör sina
röster hörda och att man
på så vis kan åstadkomma
förändring genom att
exempelvis efterfråga
klimatsmart mat i högre
utsträckning.
– Jag är helt övertygad
om att transformationen
till ett hållbart samhälle,
oavsett om det gäller mat,
energi eller transporter,
kräver ett engagemang
både uppifrån och nedifrån.
KLAS WIDESTRAND/TT

SPARAR

1 661:-

För dig som vill prova på att träna i höst, därefter
betalar du bara 349:-/mån autogiro (ord. pris 499:-/
mån). Endast 2 månader uppsägningstid. Vill du inte
fortsätta träna avslutar du enkelt ditt medlemsskap
innan 30/11. Erbjudandet gäller endast nya medlemmar.
www.stc.se

Köp ditt kort online: www.stc.se

Bidrag ur
Stiftelsen J.C.E. Nolleroths
Donationsfond Våren 2018
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar
samt till föreningar och organisationer, vilka har till uppgift att stödja barn och
ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp. I det senare fallet bör enligt
ansökningen medlen användas till objekt, vilka direkt underlättar dessa barns
vård och fostran, således inte till föreningarnas och organisationernas allmänna
verksamhet.
Bidrag ur fonden får inte utgå till behov som kan tillgodoses genom det
allmännas försorg.
Bidrag ges inte heller till verksamhet som redan genomförts vid
ansökningstillfället.
Ansökan om bidrag måste göras på den särskilda ansökningsblankett
som du kan hämta på stiftelsens hemsida: www.goteborg.se/stiftelser
Sök ansökningsblankett och mer information under rubriken:
Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond.
Ansökningsblankett går också att laddas ner på bibliotek och medborgarkontor.
Ansökan skickas till:
Stiftelsen J.C.E. Nolleroths Donationsfond
Box 2038
422 02 Hisings Backa
Ansökningsperiod Våren 2018
Mellan den 15 januari - 15 april 2018.
Utdelningstillfället
Utdelningstillfälle våren 2018 sker i månadsskiftet maj/juni
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→ Nyheter Inrikes
→ Notiser

En annan hund. FOTO: UNSPLASH

Hund åt cannabisbajs
DJUR. Hunden Syndras söndagspromenad i Årstadal
i södra Stockholm slutade på akuten. Syndra glufsade i sig bajs. Syndra blev riktigt dålig. De åkte
i ilfart till veterinären där man kom fram till att
det måste ha varit cannabis i bajset.
– Vi åkte in med henne och då fick hon göra ett
kissprov där de kom fram till att det var cannabis.
Hon var ju tokhög, stackarn, säger Syndras matte
Caroline till P5 Stockholm. TT

Spotthuva trots förbud
VÅRD. Psykiatrin i Blekinge kritiseras för att en
patient hölls fastspänd i åtta timmar. Dessutom
fick patienten bära spotthuva, trots att sådana inte
får användas inom sjukvården utan bara av polis.
Spotthuva kan liknas vid en genomskinlig påse
som träs över huvudet för att förhindra en person
från att spotta. Bältningen motiverades med att
patienten bedömdes som farlig både för sig själv
och personalen. TT

3

Muhamed Murseli har varit internationellt efterlyst genom Interpol. FOTO: METRO, POLISEN/INTERPOL

av 10 väljare. Så många har Socialdemokraterna tappat
under Stefan Löfvens (S) fem senaste år, visar en analys
som Demoskop gjort för Expressen. Stefan Löfvens
toppnoteringar som partiordförande var i perioden
maj-juli 2013 då stödet låg på i snitt 33,4 procent. TT

Åtalas för barnporrbrott
BROTT. En 44-årig man i Östergötland åtalas för
grovt barnpornografibrott samt för att ha försökt
förmå barn att skicka nakenbilder, skriver Corren.
Mannen har haft 1 452 bilder med dokumenterade övergrepp på barn – varav 420 stillbilder och
1 032 filmer. En del av materialet – 109 bilder och
572 filmer – skildrar barn som utsätts för tvång
eller utnyttjas på annat hänsynslöst sätt. Han ska
även ha kontaktat två flickor under 15 år för att få
dem att skicka nakenbilder. TT

Åtalas för
misshandel

Överklaganden
om böneutrop

BROTT. En ung man från
Bollnäs åtalas för att ha
misshandlat och hotat
sina föräldrar vid ett
flertal tillfällen.
Bland annat ska
mannen ha tryckt en
het stekpanna på sin
mammas arm i våras
och misshandlat henne
med sparkar och slag
i augusti, skriver helahälsingland.se.
Han har också dödshotat båda sina föräldrar vid två olika tillfällen.
Mannen åtalas på sex
punkter men nekar till
samtliga brott. TT

RELIGION. Många har
överklagat beslutet att
tillåta böneutrop i moskén i Växjö. Men hittills
har 59 av de 64 överklaganden som kommit in
avvisats av förvaltningsrätten i Malmö, rapporterar P4 Kronoberg.
Domstolen har gjort
bedömningen att de
inte påverkas av böneutropet och därmed
inte har rätt att överklaga. Förvaltningsrätten har fem överklagande kvar att gå
igenom innan man fattar beslut om ärendet
ska prövas av rätten. TT

Mordmisstänkt man
greps i Balkanland
Brott. 22-årige
Muhamed Murseli
som misstänks för
mord i Örebro, har
gripits på Balkan.
Det bekräftar åklagaren. Men det kan
ta flera månader att
få honom utlämnad
till Sverige.
→ Förra veckan kunde
Metro berätta att 22-årige
Muhamed Murseli och
30-årige Ramadan Ramadan var efterlysta av Interpol. Båda misstänks för
mord i samband med en
skjutning i stadsdelen
Vivalla i Örebro på kvälle
den den 3 juli.
Nu har Murseli gripits,
skriver tidningen Aftonbladet.
– Han greps i ett främmande land i förra
veckan, säger åklagare
Krister Peterson, vid
Riksenheten mot internationell och organiserad
brottslighet, till Metro.
I vilket land greps han?
– Det är ett land i Bal-

Men Ramadan Ramadan
är fortsatt efterlyst.
FOTO: INTERPOL

kan, men jag går inte in
mer på det just nu.
Nu försöker åklagaren
att få Murseli utlämnad
till Sverige.
– Jag har en frist om
40 dagar där jag måste få
till stånd massa byråkratiska handlingar på den
diplomatiska vägen. Förhoppningsvis kommer
han hit inom några månader, säger Krister Peterson.
Förra veckan kunde Metro
även berätta att Murseli
kontaktade tingsrätten
och bad att få byta advokat, eftersom denna »kallats till polis i Eskilstuna«
utan Murselis vetskap, och
där tagit del av »bandinspelningar och avlyssning«.
I samband med skjutningen dödades två män.
Murseli är misstänkt för
ett mord, och Ramadan är
misstänkt för ett mord.
Är Ramadan fortfarande
på fri fot?
– Det kan man säga, ja,
säger Krister Peterson.
Då Ramadan häktades
i sin frånvaro skrev Örebro tingsrätt att han »uppsåtligen berövat NN livet

genom att tillsammans
med andra rikta kraftigt
våld mot NN samt sticka
och skära denne«.
Då Metro tidigare pratade
med Ramadans advokat,
Lars-Erik Saltin, meddelade han att han inte varit
i kontakt med sin klient.
Han bekräftade dock att
delar av händelseförloppet
hade filmats av en privatperson.
– Jag kan i princip inte
säga något. Men det är
korrekt att det finns
filmmaterial.
Förutom Murseli och
Ramadan misstänks ytterligare fyra personer för
inblandning. En av männen, som är i 30-årsåldern
och sitter häktad, har
kopplingar till terrorsekten Islamiska staten. Han
ska tidigare ha varit
i Syrien och deltagit
i strider.
Metro har tidigare
berättat att även Säkerhetspolisen har kopplats
in i utredningen.
KARL ENN
HENRICSSON
karl.henricsson@metro.se
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Snabbt och lätt. Så här får
du koll på partierna inför valet
Vilket parti kommer du att rösta på i höstens val? FOTO: IBL

Politik. Den 9 september är det dags
för val och tiden
börjar bli knapp. Här
är sex tips på hur du
snabbt kan läsa in
dig på partierna – så
du slipper stå som
ett frågetecken framför valsedlarna.

Testa olika
valkompasser

→ När du gör en valkompass får du svara på en rad
frågor. Därefter får du
reda på vilka partier eller
politiska kandidater som
tycker mest likt dig. Oftast
tar det inte mer än fem
minuter.
Det kan dock vara bra
att göra flera valkompasser, eftersom tjänsterna
tar upp olika frågor. På så
sätt får du en mer omfattande bild av var du ligger
till på den politiska skalan. Metros valkompass
hittar du metro.se.

Följ partierna på
sociala medier

→ Varför inte följa partierna på Facebook, Instagram eller Twitter? På så
sätt dyker ny information
upp i ditt flöde utan att du
behöver ta dig tiden att
söka fram den. Om tiden
du spenderar på politik

Välj dina viktigaste
frågor – och sålla
i politiken

tangerar med tiden du
spenderar på sociala
medier kan ämnet också
bli lättare att få in i vardagspusslet.

Trött på tråkiga
debatter? Testa Metros
»Lucys val«!

→ Långdragna debatter kan
vara svåra att ta sig igenom för den som har lite
tid. Då kan i stället Metros
serie Lucys val vara ett
bättre alternativ.
I Lucys val intervjuar
sjuåriga Lucy partiledarna
från samtliga riksdagspartier. Frågorna kan
handla om allt ifrån
rasism till vem som lagar
maten hemma hos partiledaren.
Om Lucy tycker att det
blir för tråkigt, blåser hon
i en visselpipa – så att
även du slipper tappa
fokus. Här hittar du samtliga partiledarintervjuer
med Lucy.

LÄS MER PÅ METRO.SE
På Metro.se kan du både
se »Lucys val«, där sjuåriga
Lucy intervjuar alla partiledarna och även Metros
egna partiledarintervjuer.

→ Om du är särskilt intresserad av vissa politiska
frågor, kan du söka i partiernas manifest eller på
deras hemsidor efter
nyckelord som berör de
frågorna. På så sätt spenderar du din tid mer effektivt. Men avgränsa dig inte
för snävt. Då riskerar du
att missa frågor som är
viktigare för dig än du
tidigare trott.

Se på partiledardebatterna

→ Att se partiledarna
debattera kan vara som att
se på den mest dramatiska
tv-serien i mannaminne.
Eller inte. Men ofta framkommer viktiga budskap
som kan påverka hur du
vill rösta i valet. Flera
partiledardebatter har
redan sänts, men finns
kvar att ta del av för den

som vill. Till exempel kan
du fortfarande se debatten
från Riksdagen i januari,
debatten från SVT:s
Agenda i maj och debatten
från Expressen i augusti.
Om debatter får din
politiska ådra att pulsera,
bör du inte heller missa
Aftonbladets partiledardebatt den 27 augusti,
eller SR:s partiledardebatt
den 29 augusti.

Läs intervjuer med
partiledarna

→ Är du mer intresserad av
vad varje enskild partiledare har att säga finns
det flera partiledarintervjuer att ta del av. Kanske
lär du dig också något om
deras bakgrund och varför
de valt politiken som de
står för. Läs Metros partiledarintervjuer på metro.se.
SOFIA
CLASON
sofia.clason@metro.se

8

TISDAG 21 AUGUSTI 2018

→ Nyheter Forskning

»Selfies« med filter
lockar till plastikkirurgi
Nu varnar forskarna för att de retusherade bilderna från fotoappar kan orsaka en önskan om att förändra sig själv med plastikkirurgi. FOTO: UNSPLASH

Hälsa. Fotofilterappar som automatiskt retuscherar en
så kallad selfie – ett
självporträtt – har
slagit igenom stort.
Nu vittnar plastikkirurger om hur den
nya tekniken letat
sig in i skönhetskirurgin.

→ Appar som Snapchat och
Facetune slätar med ett
knapptryck ut ojämnheter
i ett ansikte, tar bort acne,
förstorar ögon och mun,
markerar kindben, förminskar näsor, eller gör
en kropp smalare.
Den sortens skönhetsretuschering var tidigare
främst förbehållet reklamoch modeindustrin, som
också fått utstå kritik för
att bilderna kan skapa
skeva ideal och spä på
komplex för sitt utseende.
I en artikel som publicerats i den amerikanska
forskningstidskriften
JAMA Facial Plastic Surgery uppger 55 procent av
tillfrågade kirurger att de
mött patienter med önskemål om att genomgå
kirurgiska ingrepp för
att se bättre ut på självporträtt. Motsvarade andel
2015 var 42 procent.

Forskarna till artikeln
föreslår att attraktionskraften i manipulerade
bilder kan orsaka en
knäck för självförtroendet
och i förlängningen verka
som en trigger för sjukdomen dysmorfofobi (BDD),
och kallar fenomenet
»Snapchat Dysmorphia«.
En person som lider av
BDD är extremt fixerad
vid självupplevda defekter
i sitt utseende. Fixeringen
tar ibland många av dygnets vakna timmar i
anspråk. Att en BDDpatient opererar näsan
sex-sju gånger är ingen
ovanlighet.
– Tillgången till plastikkirurgi är i många fall en
nackdel, eftersom man
oftast inte blir hjälpt av
kirurgiska ingrepp utan
till och med riskerar att
försämras, säger Sabina

»Tillgången till plastikkirurgi är
i många fall en nackdel, eftersom
man oftast inte blir hjälpt.«
Sabina Brohede, doktor i medicinsk psykologi.

Många kvinnor
ser defekter

→ Dysmorfofobi (BDD) är en
psykisk sjukdom som innebär
fixering vid något i det egna
utseendet som den drabbade
upplever är deformerat, ofta
hud, hår eller näsa, trots att
defekterna inte är tydliga för
andra.
→ Enligt en färsk avhandling
är BDD relativt vanligt bland
kvinnor i Sverige, cirka 1,5
procent är drabbade, men
samtidigt är kunskapen om
sjukdomen liten inom vården.
KÄLLOR: PSYKIATRI.SLL.SE,
LÄKARTIDNINGEN, FOTO: UNSPLASH

Brohede doktor i medicinsk psykologi vid Linköpings universitet, och
expert på sjukdomen.
Enligt Fredrik Gewalli,
ordförande för Svensk
förening för estetisk
plastikkirurgi (SFEP), har
man inom den svenska
plastiskkirurgibranschen
börjat få upp ögonen för
att det kan finnas en länk
mellan sociala mediers
påverkan och skönhetsingrepp.
– Verksamheten ökar,
fler söker sig till kliniker
och frågar om förändringar. I kölvattnet av det
kan man också tänka sig
att antalet patienter som
egentligen har andra problem men fixerar problemet vid en utseendegrej
ökar.
När en person vänder
sig till plastikkirurgin
finns enligt Fredrik
Gewalli kontrollmekanismer för att sila ut patienter med psykiska problem,
till exempel BDD.
– Man ställer de rätta
frågorna. Man har också
en magkänsla. Vid några

tillfällen får man säga:
»Jag kan inte hjälpa dig,
jag är hemskt ledsen.«
Men han tillägger att
marknaden för exempelvis injektionsbehandlingar, såkallade fillerstekniker, är helt
oreglerad, vilket banar väg
för oseriösa aktörer.
– Vi ser med fasa på att
vem som helst kan göra
detta.
BDD är en relativt outforskad diagnos och det är
inte fullt känt vad som får
en person att utveckla
sjukdomen.
– Att BDD skulle öka för
att samhället blir mer
utseendefixerat är i så fall
en teori, säger Sabina Brohed men understryker att
det behövs mer forskning
på området.
SFEP sammanträder
under hösten och sociala
mediers påverkan är en av
punkterna på agendan.
– Vi ser patientökningen. Men hur mycket
det är kopplat till sociala
medier kan jag inte svara
på, säger Fredrik Gewalli.
TOMAS LAUFFS/TT

Göteborg Oktoberfest
Bananpiren – gratis båttrafik från operan!
23 - 25 augusti
Torsdag 16.00 - 24.00
Fredag 16.00 - 01.00
Lördag 14.00 - 01.00
Välkommen när den berömda Oktoberfesten kommer till Göteborg –
en festival med läderbyxor, öl och schlagermusik!
Vi firar med glatt humör för 1500 personer.
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→ Nyheter Inrikes

Åhléns provar att
sluta med kontanter
En person är misstänkt för misshandeln. FOTO: IBL

Polis misshandlades
vid dödsbud
BROTT. Två poliser utsattes

för grovt våld i samband
med att de skulle ge dödsbud till en familj boende
i stadsdelen Vivalla
i Örebro.
I samband med att polisen lämnade dödsbudet
gick en man i lägenheten
plötligt till attack mot
poliserna.
Efter händelseförloppet
menar polisen att en felaktig ryktesspridning
snabbt fick fäste i området, där polisen anklagades för att ha något med
själva dödsfallet att göra.
»Polisen vill med all

tydlighet förklara att Polisen inte har någonting
med själva orsaken till
dödsfallet att göra«,
skriver de på Facebook.
Enligt lokalpolisen
i Vivalla har en utredning
om våld mot polis nu
inletts.
– Två poliser har blivit
skadade i samband med
att man varit på platsen,
och nu är en person misstänkt, säger Joen Fernström, vid Polisen.
FILIP
JOELSSON
filip.joelsson@metro.se

Handel. Åhléns har
skrotat kontanter
som betalmedel på
flera håll i Sverige.
Och snart kan det bli
kontantstopp i fler
varuhus, rapporterar
Handelsnytt.
→ Sedan juni har Åhléns
testat kontantfritt på varuhus i Gävle, Helsingborg
och Sickla i Nacka kommun, ett beslut som facket
står bakom.
– Vi är väldig positiva.
Ur säkerhetssynpunkt är
det här en framgång för
våra medlemmar. De har
rätt att känna sig trygga
på jobbet, säger Daniel
Persson, klubbordförande
på varuhuset i Gävle, till
Handelsnytt.
Weronica Nilsson,
kommunikationschef på
Åhléns, är inne på samma
bana.
– För våra medarbetare

»De har rätt att
känna sig trygga
på jobbet.«
Fackordförande Daniel
Persson är positiv beslutet
som innebär en tryggare
arbetsmiljö för de anställda
på Åhléns.

innebär det här en tryggare arbetsmiljö där de
i större utsträckning kan
fokusera på kundmötet,
säger hon till Handelsnytt.
Det kontantfria testet
ska utvärderas inom kort.
Därefter kan det bli så att
fler varuhus kommer att
stoppa kontanter.
– Vi kommer att samla
på oss erfarenheter och
lärdomar och därefter får
vi se hur vi går vidare. Om
allt faller väl ut kommer
vi att vilja utöka till fler
testvaruhus, säger Weronica Nilsson till Handelsnytt. JOHAN WIKÉN

En stabil röst.

Både fack och ledning ser positivt på kontantstopp.
FOTO: UNSPLASH

Du kan vara säker på att jag och Liberalerna gör allt för att
inte Sverige ska kantra. Varken ner i vänsterdiket eller mot
högerflanken där extrema krafter hotar öppenheten och vårt
europeiska samarbete. Tack för din röst. Den gör skillnad.
liberalerna.se · info@liberalerna.se · 020-53 53 53
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→ Nyheter Inrikes
Polisbil förstörd vid
stenregn – ambulans
flydde från skyfallet

17-åring knivdödad
– 20-åringar gripna
En 17-åring dog efter att ha blivit svårt knivhuggen vid Kvarngärdesskolan i centrala Uppsala. FOTO: METRO

Brott. En 17-åring
dog efter att ha blivit
knivhuggen under
ett bråk i centrala
Uppsala på söndagskvällen. Nu har
polisen gripit och
anhållit två personer
misstänkta för mord.

Uppsala, vilket UNT
var först att rapportera
om.
När polisen kom till
platsen fann man en svårt
skadad ung man som
beskrivs som i 17-årsåldern.
– Han hade fått svåra
skador genom knivhugg,
säger Per Bjurström, RLCbefäl i polisregion Mitt,
till Metro.

→ Det var klockan 21.29
på söndagskvällen som
polisen larmades om ett
pågående bråk mellan ett
flertal personer vid Kvarngärdesskolan i centrala

17-åringen fördes snabbt
till sjukhus där han avled.
Enligt Aftonbladet blev
den unga mannen knivhuggen i bröstet.
Under natten mot i går

hardepolisen hört vittnen
och utfört en teknisk
undersökning på platsen.
På måndagsmorgonen
kunde två personer gripas
som nu misstänks för
inblandning i det misstänka mordet.
– Båda personerna är
i 20-årsåldern, säger Per
Bjurström.
Åklagare Anne Sjöblom
leder förundersökningen
och för Metro berättar
hon att båda männen nu
är anhållna, skäligen misstänkta för mord. Det är
den lägre misstankegraden.

– Det är för tidigt att
lämna något mer besked
då jag precis fått detta på
mitt bord, säger Anne
Sjöblom, till Metro.
Polisen kan i dagsläget
inte uttala sig om händelsen misstänks vara gängrelaterad, eller om någon
av de inblandade personerna är känd hos polisen
sedan tidigare.
Under gårdagen skulle
polisen fortsätta höra vittnen.
ANNICA
ÖGREN
annica.ogren@metro.se

Brott. Då polispatrullen
skulle bistå ambulanspersonal i Brandbergen, började någon kasta ägg och
stenar. Polisbilen förstördes och även ambulanspersonalen fick ta skydd.
Strax efter klockan halv
fyra på lördagseftermiddagen kallades polis till
området Brandbergen
i Haninge kommun.
Anledningen var att
patrullen skulle ta upp en
anmälan efter en misstänkt misshandel. Även en
ambulans fanns på platsen.
– I samband med uppdraget kastar någon både ägg
och sten mot patrullen.
Ingen av poliserna träffas,
men polisfordonet får
plåtskador och även
någon ruta går sönder,
säger Lars-Göran Rehn,
operativ koordinator vid
polisen i Haninge, till
Metro.
– Ambulanspersonal
som befanns sig i närheten tog skydd när stenarna
kom farande.

Ingen skadade fysiskt
av stenarna, men polisbilen fick på grund av
skadorna tas ur bruk
under resten av helgen,
vilket även mitti.se har
rapporterat om.
Polisen har upprättat
en anmälan om skadegörelse. Vittnesuppgifter
gör gällande att minst en
yngre man ska ha kastat
stenarna, men ingen
misstänkt gärningsman
har gripits.
Lars-Göran Rehn
berättar vidare att det
i området har förekommit
liknande händelser.
– Vi tycker inte att vi
har samma problem som
på andra håll, men det här
har förekommit tidigare.
Det finns ett missnöje mot
oss när vi är där.
Varför då?
– Det är väl för att vi
ingriper mot narkotikahandeln, framför allt.
De vill inte bli störda.
KARL ENN
HENRICSSON
karl.henricsson@metro.se

Nya ŠKODA FABIA.

EN BIL FÖR
ETT STÖRRE LIV.

Nu har vi uppdaterat FABIA med ett nytt utseende och den
senaste tekniken. Upplev vad funktioner som Front Assist,
pekskärm, parkeringssensorer och Connectivity kan göra för
dig och din bilkörning. Välkommen in på provkörning.

ŠKODA FABIA Facelift TSI 95 hk fr. 139 900 kr

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

PRIVATLEASING
FR. 1 895 KR / MÅN

KOMBITILLÄGG

Inkl. serviceavtal*

+ 3 900 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 l/100 km, CO2 106 g/km. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på
VWFS basränta aug 2018. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 30 september 2018 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. ŠKODA Connect erbjuds som tillval.

skoda.se
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→ Nyheter Utblick
Helig slakt till guds ära

GAZA I går samlades de boende på Gazaremsan, palestinska territoriet,
för offerfestivalen Eid al-Adha. Festivalen firas genom hela den muslimska världen för att hedra Abraham och hans vilja att offra sin son
till gud. Under festivalen slaktas traditionellt kor, kameler, getter och
får på den heligaste av dagar. METRO FOTO: IMAGO STOCK/IBL
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→ Nyheter Miljö

Befolkningsökningen ett
Vetenskap. Klimathotet är numera på
allas läppar. Men
det nämns sällan
i samma andetag
som befolkningsökningen, trots att
de båda hänger
samman. Därför
har åtgärder för att
dämpa folkökningen
uteblivit – fastän
de skulle leda till
kraftiga minskningar
av växthusgasutsläppen, skriver
forskare i USA i tidskriften Science.

→ Forskarna, John Bongaarts vid Population Council i New York och Brian
O’Neill vid National Center for Atmospheric
Research i Boulder, konstaterar att folkökningen
var på allas läppar mellan
1950- och 1980-talet, men
att den sedan dess mer
eller mindre har försvunnit från dagordningen.
Detta märks på flera
plan. FN:s klimatpanel
(IPCC) nämner att folkökningen är en faktor
bakom klimatuppvärmningen, men är tyst om
hur problemet ska tacklas
– och i Parisavtalet om
världens klimat saknas
i princip befolkningsproblematiken.
– Det finns många som
håller tyst, mot bättre
vetande. I FN:s millenniemål är problemet inte ens
medtaget, säger Frank
Götmark, professor i ekologi vid Göteborgs universitet.
Orsaken till tystnaden,

enligt studien, är i hög
grad politisk. Under
många år betonades vikten av familjeplanering,
både för att stärka kvinnornas ställning i världen
och som ett sätt att få ner
födelsetalen.
Men i samband med
befolkningskonferensen
i Kairo 1994 tonades detta
ner – i hög grad på grund
av motstånd från konservativa och religiösa grupper i ett flertal länder,
främst muslimska.
– Samtidigt blev det
tabu i väst att ta upp
frågan. Man ville inte
stöta sig med fattiga
länder, säger Frank Götmark.

»Befolkningstillväxt medför
automatiskt
högre energiförbrukning vilket
i sin tur innebär
ökade utsläpp av
växthusgaser.«
Frank Götmark, professor
i ekologi vid Göteborgs
universitet.

Ändå är det slående hur
klimat- och befolkningsfrågan hänger samman.
Kurvorna över folkökningen och ökningen av
koldioxidhalterna i atmosfären sedan 1880 följer
varandra nästan exakt.
– Befolkningstillväxt

medför automatiskt högre
energiförbrukning vilket
i sin tur innebär ökade
utsläpp av växthusgaser,
säger Götmark.
Fast detta samband har
ofta negligerats. Många
tror exempelvis att det
inte spelar någon roll om
folkmängden ökar i fattiga
länder eftersom deras
utsläpp per capita är låga.
Men det är en grundläggande missuppfattning,
skriver Bongaarts och
O’Neill. En dämpad
befolkningstillväxt på
jorden skulle på sikt
minska växthusgasutsläppen med 40 procent
eller mer, enligt en studie
i The Lancet från 2012.
En annan studie från 2010
i Proceedings of the National Academy of Sciences
visar att utsläppen skulle
kunna minska med 29
procent redan till 2050 –
och på så vis ge ett avgörande bidrag till att
minska riskerna för en

kraftig temperaturhöjning
till 2100.
Bongaarts och O’Neill
påpekar att FN:s prognoser antyder att jordens
befolkning kommer att
öka från dagens 7,6 miljarder till 11,2 miljarder
människor till år 2100
– fast i värsta fall kan vi
hamna på 13,3 miljarder.
Att tro att denna makalösa
ökning inte kommer att
påverka klimatet är att
blunda fullständigt för
verkligheten, enligt forskarna.
En annan missuppfattning är att familjeplanering i fattiga länder inte
ger resultat. Tvärtom, skriver de, har olika åtgärder
visat sig förvånansvärt
effektiva i vissa länder. Ett
bra exempel är Bangladesh där tillgång till billiga preventivmedel och
hälsovård för kvinnor har
lett till kraftigt sjunkande
födelsetal.
En jämförelse med
Pakistan är slående.

DAGS ATT VÄLJA
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DU KAN RÖSTA FRÅN
22 AUGUSTI TILL 9 SEPTEMBER
JA NEJ

JA NEJ

Skattepengarna ska användas i välfärden?

Satsa mer på att förbättra arbetsmiljön?

Fler ska ha trygga anställningsvillkor?

Dålig idé med 20-50% högre (marknads)hyror?

Rika ska betala mer skatt än andra?

Dålig idé att göra det lättare att säga upp folk?

Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken?

Dålig idé med lagstiftade lägstalöner?

*HAR DU SVARAT JA PÅ DE FLESTA AV FRÅGORNA?
Då är Socialdemokraterna det parti som vill samma som du. Läs mer på lo.se eller vanligtfolk2018.se.
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hot för världens klimat
År 1980 hade de båda
länderna nästan exakt
samma folkmängd,
omkring 80 miljoner. År
2100 beräknas Pakistans
befolkning vara mer än
dubbelt så stor som Bangladeshs, 360 respektive
170 miljoner. Orsaken är
att Pakistan i stort har
saknat program för familjeplanering.
En tredje missuppfattning
är att familjeplanering är
en alltför kontroversiell
åtgärd i många länder.
Forskarna menar att
det inte finns anledning
att låta den typen av kontroverser ligga i vägen för
vettiga åtgärder som alla
vinner på i längden – inte
minst de fattiga kvinnorna
på jorden. Frank Götmark
håller med.
– Problemet måste uppmärksammas mer. Det är
absurt att frågan har sjunkit undan från dagordningen, säger han.
ROLAND JOHANSSON/TT

Saknar motstycke
i jordens historia
→ För 10 000 år sedan, vid
istidens slut, när människorna började bruka jorden,
fanns det troligen uppemot
två miljoner människor på
jorden. Vid tiden för Kristi
födelse, för 2 000 år sedan,
hade den siffran ökat till
200–300 miljoner.
→ Befolkningen ökade sedan
långsamt under århundradenas lopp fram till cirka en miljard människor runt år 1800.
→ Därefter ökade takten
påtagligt, i och med den
industriella revolutionen.
År 1950 var vi 2,5 miljarder
människor på jorden.
→ Det som hände sedan kan
inte beskrivas som något
annat än en befolkningsexplosion. Från 1950 till
i dag, inom loppet av 65 år,
har antalet människor på
planeten tredubblats, till 7,6
miljarder.
Jordens befolkning har ökat dramatiskt de senaste decennierna, från 2,5 miljarder 1950 till 7,6 miljarder i dag. FOTO: AP/TT

KÄLLOR: FN, NETHERLANDS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AGENCY

Alkohol i
samband
med
arbete
ökar
risken för
olyckor.

Starobrno Premium 5%. 33 cl flaska. 13,90 KR.
Systembolagets Art. Nr. 11341
Importeras av Spendrups Bryggeri, www.spendrups.se
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→ Nyheter Utrikes
→ Notiser

Qingghai-provinsen. FOTO: PIXABAY

Gripna efter gravplundring
KINA. Närmare 650 historiska föremål försvann
från en gammal begravningsplats i Qingghaiprovinsen i nordvästra Kina. Nu har 26 personer
gripits, misstänkta för att först ha plundrat den
historiska gravplatsen och sedan försökt anordna
försäljningar av föremålen, rapporterar Reuters.
Föremålen, som härstammar från Tangdynastin
och är över 1000 år gamla, anses ha ett »enormt
historiskt värde«. METRO

Ihjälskjuten efter polisattack
SPANIEN. Spansk polis sköt tidigt på måndagsmorgonen ihjäl en 29-årig man som beväpnad med
kniv gick till attack mot en polisstation i Barcelona, skriver spanska El País. 29-åringen ska enligt
uppgifter till tidningen ha ropat »Allahu Akbar«
(gud är större) i samband med attacken, innan en
polisman tog fram sitt tjänstevapen och avlossade
det dödliga skottet. Knivmannen var enligt spanska
myndigheter Algerisk medborgare. Händelsen
utreds nu som ett terrorbrott. METRO

20

miljoner dollar. Så mycket pengar misstänker federala
utredare att Donald Trumps före detta advokat Michael
Cohen, via felaktiga banklån och skattefiffel, har ordnat
till sin familjs taxibolag, rapporterar New York Times.
METRO

Fler döda efter nya skalv
INDONESIEN. Fem personer bekräftas ha omkommit vid söndagens skalv som drabbade den indonesiska turistön Lombok.
Skalven ska enligt tidningen Times of India ha
haft magnituderna 6,2 samt 6,9, och stora delar av
Lombok var på måndagen strömlöst.
Ön har drabbats av en rad förödande skalv de
senaste veckorna. Minst 500 personer beräknas ha
omkommit, samtidigt som hundratusentals har
förlorat sina hem. METRO

De senaste veckorna har inneburit våldsamma strider mellan afghanska säkerhetsstyrkor och talibanerna.
Nu har president Ashraf Ghanis vapenvila nekats. FOTO: IBL, TASMANI NEWS

Tiotals kidnappade
när talibaner slog till
Afghanistan. Talibanrörelsen har
stoppat tre bussar
i norra Afghanistan
och fört bort tiotals
passagerare, enligt
myndigheterna.
→ Kidnappningen sker
kort efter det att landets
president Ashraf Ghani
erbjudit fundamentaliströrelsen vapenvila – något
talibanernas ledare nu
tackat nej till.
– Bussarna stoppades av
talibankrigare, och passagerarna tvingades stiga ur.
De har nu förts till en
okänd plats, säger Esmatullah Muradi, talesperson
för guvernören i Kunduzprovinsen.
Bussarna var på väg
från Takharprovinsen till
huvudstaden Kabul. Nyhe-

Afghanistan – ett
krigshärjat land

→ Inbördeskrig har rått
i Afghanistan princip
konstant sedan slutet av
1970-talet.
→ Oppositionen mot centralstyret i Kabul består i dag
framför allt av talibanerna, en
fundamentaliströrelse, men
även av olika krigsherrar som
spelar en betydande politisk
roll.
→ Våld och extremistdåd
tillhör vardagen både
i huvudstaden Kabul och runt
om i landet.

ten om kidnappningen
kommer samtidigt som
regeringen i Kabul väntar
på svar från talibanerna
om den tre månader långa
vapenvila som president
Ghani föreslagit.
Talibanerna bekräftar
att de stoppat tre bussar
och tagit med sig dem
som fanns ombord. Det är
oklart om någon skadats
i samband med händelsen.
– Vi bestämde oss för
att beslagta bussarna
sedan vi nåtts av uppgifter
om att ett stort antal män
som arbetar för de
afghanska säkerhetsstyrkorna fanns ombord,
på väg till Kabul, säger
rörelsens talesperson Zabihullah Mujahid på telefon.
Mujahid lovar att släppa
alla civila passagerare
inom kort, men säger att
soldaterna kommer att bli
kvar.

De senaste veckorna
har varit våldsamma i det
krigshärjade landet, med
häftiga strider i Ghazni
i öst. Minst 150 soldater
och omkring hundra civila
har mist sina liv i våldsamheter i samband med
ett talibananfall mot
provinshuvudstaden.
Afghanska styrkor
kunde slutligen trycka
tillbaka angriparna med
amerikanskt stöd.
Ghani lovade i helgen
att afghanska säkerhetsstyrkor kommer att iaktta
eldupphör med start
i veckan, under förutsättning att talibanerna gör
detsamma. Vapenvila är
dock inte aktuell, enligt
talibanernas högste ledare
Haibatullah Akhunzada,
som säger att striderna
mot de afghanska regeringsstyrkorna kommer att
fortsätta. TT-AFP-REUTERS

Fotkirurgi (hallux valgus, hallux rigidus, hammartå och liknande.)
Handkirurgi karpaltunnelsyndrom inklämd nerv i handleden,
fingrar som hakar upp sig, knölar och indragningar i handflatan och
liknande.

Hudförändringar och underhudstumörer.
Åderbråcksoperationer - Gynecomasti

För tidsbokning ring 031-17 01 20.
Telefontid: Mån–fre 08.00–11.30 och 13.00–14.30

Vi är anslutna till Göteborgs Sjukvård. Vanlig läkarvårdstaxa 300
kr, frikort gäller. Inget remisskrav.

Ansvarig läkare: Dr Josef Calek, specialist i allmänkirurgi
Korsgatan 3, 411 16 Göteborg
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→MetroHome

Lisa Dahlgren
Homeredaktör
home@metro.se
@metromode.se

Uterymmet med grönskande vinrankor bjuder på magiska solnedgångar. FOTO: MATS HEMLIN, KÄLLA: LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING

KAPELLET BLEV ETT
KALKSTENSPARADIS
Drömhem. Det
ljuvliga kapellet
med gotländsk
kalksten på golvet
för tankarna rakt till
Toscana.

→ Det gamla kapellet från
1800-talet i Ljugarn på
Gotland har genomgått en
stor förändring och har
förvandlats till ett riktigt
paradis. Utsikten från
orangeriet för tankarna
direkt till Toscana och
Italien.
Här får vi stanna upp
och tänka till en extra
gång, för detta är inte
Italien och en vingård,
utan ett gammalt kalkstenshus på Gotland. På
1990-talet byggdes kapellet ut och rustades upp till
ett fint boende. Kapellet
har noggrant tagits om
hand och respekterats.

»Runt uterummet eller
orangeriet
slingrar det sig
en grönskande
vinranka.«

Här har det lokala fått ta
plats och i det inglasade
uterummet ligger det gotländsk kalksten på golvet.
Runt uterummet eller
orangeriet slingrar det sig
en grönskande vinranka
som får en att vilja nypa
sig i armen.
När du kommer in
i huset slås du direkt av
rymden, den stillsamma
känslan från kapellet
finns kvar. Det är den
stora takhöjden och den
magiska uteplatsen som
gör detta hem till
en ren och skär semesterdröm.
LISA DAHLGREN

Den höga takhöjden i det gamla kapellet ger boytan en
otrolig rymd.

 §¦¨±¡ı

Boka tid online på skolabb.com

Har du problem med ....
Hälsporre
Ryggvärk
Ord.pris 1900:knävärk
Vi tillverkar ortopediskahålfotsinlägg efter avgjutning

1500:-

Friggag. 29 (Svingeln) Tel.

155380

Nyheter, shoppingtips och
tävlingar – direkt i din inbox!
Signa upp dig idag på
metromode.se/weekly
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→MetroFamilj

Anna Åslund
Featureredaktör
familj@metro.se
metro.se/familj

Hon är doktor
inom pedagogik
→ Namn: Anna-Karin
Wyndhamn.
→ Gör: Doktor i pedagogiskt
arbete vid Göteborgs universitet och lärare.
→ Tidigare: Medverkade
i TV3:s program »Supernanny« Sverige.
→ Bor: Göteborg.

Att ta till skärmar sker ofta av bekvämlighet från föräldrarnas sida, menar Anna-Karin Wyndham, tidigare »supernanny« i TV3. FOTO: UNSPLASH, TV3

Skärmtid – hiss eller diss?
Supernannyn svarar
Teknik. Är det dumt
att låta mitt barn
kolla på paddan
medan jag storhandlar? Och är två
timmar av Youtubetittande för mycket?
Supernannyn AnnaKarin Wyndhamn
svarar på frågorna.

→ Skärmtid är en fråga
som är hett omdiskuterad
i de svenska hushållen
och något som många
föräldrar inte riktigt vet
hur de ska förhålla sig till.
Det menar Anna-Karin
Wyndhamn, doktor
i pedagogiskt arbete vid
Göteborgs universitet och
tidigare »Supernanny«
i TV3:s program med
samma namn.
För att bestämma om
det ens är nödvändigt att
sätta upp regler för hur
mycket barnet får
använda exempelvis en
surfplatta menar AnnaKarin Wyndhamn att
föräldrar måste fundera

över vem skärmtiden ska
finnas till för.
– Det här att ta till skärmen är lite av en bekvämlighet för föräldrar. Det är
lätt att ta till skärmen när
man inte orkar något
annat. Lek med tanken att
du i stället alltid sitter
med barnet och pekar,
pratar och förklarar det
som sker på skärmen. Då
tror jag att skärmtiden
hade reglerat sig själv.
Är föräldrar för generösa
med skärmtiden i dag?
– Ja det tycker jag. Vi
har normaliserat att det
här är den standardsysselsättning vi tar till så snart
det blir gnissel. Ett restaurangbesök är en fantastisk

»Kanske är det
många föräldrar
som behöver
sätta upp sådana
regler för sig
själva.«
Anna-Karin Wyndhamn
menar att barn gör som sina
föräldrar.

möjlighet för barnet att
lära sig att tolka och
bemästra en social situation. Men med en skärm
framför näsan sabbas den
möjligheten effektivt.
Hon tipsar om att gå
igenom de appar och
sidor som finns tillgängliga och som ditt barn
använder.
Fundera över hur de
kan hjälpa och lära ditt
barn och hur de kompletterar varandra.
– Jag är ingen teknikmotståndare, det finns
inga gränser för vad man
kan göra med en padda.
Barn kan lära sig ett nytt
språk, läsa en bok eller

lära sig om ett specialintresse. Jag tycker inte att
det är dåligt att använda
en skärm, men vi måste få
lite perspektiv för att inte
ta till det här enkla redskapet för lätt.
Enligt Anna-Karin
Wyndhamn kan det vara
bäst att som förälder börja
med att titta på sin egen
skärmtid.
– Kanske är det många
föräldrar som behöver
sätta upp sådana regler för
sig själva, hur man hanterar en skärm. Om jag
sitter och glor på min
mobil hela tiden är det
klart att det blir en begärlig sak för barnet också.
ANNA ÅSLUND

→ Religion Dop

Jag betalar kyrkoskatt – ändå känner jag mig som en hycklare

J

ag betalade knappt
3 000 kronor i kyrkoskatt förra året. Ändå
finner jag nu mig
själv drabbad av
skuldkänslor när jag står
i begrepp att utnyttja
verksamhetens tjänster.
Vår dotter ska döpas i september. Prästen kom hem
till oss för ett dopsamtal.
Efter formaliteterna tittade hon oss i ögonen och
frågade allvarligt vad
dopet betyder för oss. Jag
kände mig omedelbart
ertappad som en fruktansvärd hycklare. Jag sa att

Kolumn

JACOB BURSELL

Ekonomijournalist

jag ser dopet som en fin
tradition och ett trevligt
tillfälle att träffa familj
och släkt. Sedan sa jag att
jag gillar känslan av kontinuitet. Jag är döpt, liksom
mer eller mindre alla släktingar före mig. Dopklänningen, som nu ser ut
som en gammal skurtrasa,
har använts, lappats och
lagats sedan 1800-talet. Jag
gissar att hon förstod att
jag har svårare att ställa
upp på själva innehållet.
Det som i någon mening
är själva poängen. Det är
inte helt enkelt att köpa

narrativet om Jesus och
hans mirakulösa tillblivelse. Det är till och med
lite obehagligt med stora
rörelser vars verksamheter dikteras av statiska
sagor. Därför menar jag
också att religiösa friskolor borde stängas bums,
och att offentliga bidrag
till religiösa verksamheter
borde avskaffas.
Efter att jag inte sagt
allt det här till prästen
frågade hon om vi inte
som föräldrar skulle läsa
någon av bönerna i kyrkan. Vi harklade oss och

menade att det nog var
mer trovärdigt om det
kom från henne. Vi skildes åt och jag hade en
konstig känsla i magen.
På något märkligt sätt
känner jag sympati för
kyrkan. Det kan ju inte
vara enkelt att sprida
skaparens budskap i en tid
då det andligaste man kan
göra är att jämföra priser
på Elgiganten. Men däri
ligger väl också kyrkans
problem. I många föreningar är det ju okomplicerat att vara med så där
litegrann. Det är okej att

vara med i syföreningen
och delta varannan torsdag. Men det ligger i kyrkans framtoning att du
som medlem köper hela
storyn. Samtidigt, tycker
jag, är det sympatiskt att
något i världen är konstant när allt annat förändras, hur mycket det än
skaver. Så jag hycklar
vidare ett tag till. Självbedrägeriet motiverar jag
med att jag ingår en ekonomisk transaktion. Jag
betalar gärna den där skatten, men tar från buffén
med omsorg. red@metro.se
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FOMO-fika
med filosof och fysioterapeut

Turkiet är en stor nötproducent – men vad som händer med den globala marknaden just nu
är högst oklart. FOTO: PIXABAY

Ekonomisk kris
i Turkiet – nu
svänger nötpriser
Nötter. Den ekonomiska krisen i Turkiet drabbar många.
Lirans snabba fall
har gjort det tufft
för turkiska företag.
Men krisen skapar
också oväntade
problem inom nötbranschen.
→ Turkiet är en stor spelare i den globala livsmedelshandeln, inte minst på
hasselnötsmarknaden. Tre
av fyra hasselnötter i hela
världen kommer från den
turkiska svartahavskusten.
När den turkiska liran nu
är i fritt fall, råkar de som
handlar hasselnötter
i stora problem.
– Jag sitter här som ett
stort frågetecken. Just nu
försöker vi efter bästa
förmåga följa utvecklingen, säger Patrik
Andersson, inköpschef
på Bodén och Lindeberg,
en av nordens största
importörer av nötter.
Den ekonomiska krisen

LYSSNA PÅ »KAPITALET«
→ »Nötmarknaden drabbas
av krisen« på kapitalet.se.

»Samtidigt stödköper den turkiska staten
hasselnötter för
att hålla uppe
priset på lira.«
Patrik Andersson, inköpschef på Bodén och Lindeberg.

i Turkiet utlöstes av en
diplomatisk kris med USA,
som ledde till hot om fördubblade tullar på stål och
aluminium. Det var nog
för att försätta den redan
ostadiga turkiska ekonomin i kris. Det som började som ett globalt politisk spel har blivit ett
högst verkligt problem för
Patrik Andersson.
– Det är en delikat
utmaning. Vissa producenter avvaktar att skicka
offerter till sina kunder
för att de vet inte var liran
tar vägen. De inte vet
vilken prisnivå de ska
offerera på, säger han.
Lirans försvagning
gentemot dollarn kan göra
hasselnötterna billigare,
men just nu finns det en
stor osäkerhet kring vad
som kommer att hända.
– Samtidigt stödköper
den turkiska staten hasselnötter för att hålla uppe
priset på lira, vilket ska
agera som en motvikt.
Dollarpriset kan då fungera som motvikt, säger
Patrik Andersson.

maren skapade fler problem än vanligt på arbetsplatserna.
Under perioden juni till
mitten av augusti larmades Arbetsmiljöverket vid
minst elva tillfällen för att
tvinga arbetsgivare att
förbättra inomhusklimatet på sina arbetsplatser,
vilket kan jämföras med
tre tillfällen under samma
tid förra året, rapporterar
SR Ekot.
Gunnar Åhlander, handläggare på Arbets-

miljöverket hoppas att
den här sommaren ska få
många arbetsgivare att
inse att beredskapen för
extremväder behöver
höjas.
– Tidigare har de här
veckorna med värme varit
en, och då har man stått
ut med det. Men när det
börjar bli två, tre eller fyra
veckor så är det mycket
svårare. Och då måste
man i förhand ha tänkt
igenom, »hur ska vi handskas med det här?« säger
Gunnar Åhlander till
Ekot. TT

VAR: Trädgårdsföreningen (samling Palmhusets entré)
NÄR: Tisdagar kl. 13.30-15.00 (11 september – 9 oktober 2018)
Anmälan och kostnadsfritt!
ANMÄLAN: Sms:a eller ring 072-577 26 47 (senast 6 sept).

www.halsolots.se

Lagerrensning upp till

70%

Nu 17900:25900:-

Kobra
Nu 15950:24900:-

GUNNAR HARRIUS

Värmen gav problem
på flera arbetsplatser
MILJÖ. Den varma som-

Är du mellan 18–25 år? Känner du kanske av FOMO Fear Of Missing Out? I en grupp om max 12 personer
pratar vi hälsohets, prestationskrav, prioriteringar och
vad som är viktigt i livet. Filosof och fysioterapeut leder
samtal och visar på verktyg. Fika ingår. 5 tillfällen.

Davos 3+2+1

Nu 18900:29800:-

Rhodos
Möbeltoppen Herkulesgatan 1 H, 417 01 Göteborg
Ring oss nu: 031-23 18 40
www.mobeltoppen.se
Värmen orsakade stora
problem. FOTO: UNSPLASH

Följ oss på Facebook!
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→ Sport Fotboll

VAD TYCKER DU ATT VI SKA SKRIVA OM?
Mejla sporttips till filip.haggberg@metro.se

Landslagsspelaren Kosovare Asllani, till vardags i Linköping, kämpar för att damklubbarna ska få högre ersättning i Europaspelet. FOTO: GETTY IMAGES

Leifby: Därför är Asllani
fotbollens viktigaste röst

Fotboll. Herrlagen
som kvalar in till
Champions League
får 156 miljoner
kronor. Linköping
»belönas« med
200 000 för en sextondelsfinal. Kosovare Asllani tänker
inte ge sig förrän det
förändras – och är
fotbollens viktigaste
röst.

D

e få gånger en
herrfotbollsspelare
lyckas uttrycka en
åsikt så att vi
begriper den handlar det
ofta om en domare som
har gjort någonting fel, en
motståndare som varit
dum eller att planen vattnats för mycket.
Damfotbollsspelarna
har annat att stå i.
Frågorna de brottas
med är ofta av större
karaktär och mer av den
existentiella sorten.
Ni vet.
»Finns vi?«
En av de starkaste rösterna just nu är Kosovare
Asllanis.
Damernas Champions
League är inte riktigt
samma guldlapande företeelse som herrarnas dito

Kolumn

MARCUS LEIFBY

Sportexpert

»Agenter
stoppar hundratals miljoner
i egen ficka för
att sälja vidare
ett tv-avtal.«

och nu ska Asllanis Linköping konka till Ukraina
för att spela 16-delsfinal.
Mäktiga Uefa har förbättrat villkoren för de lag
som deltar i damernas
Champions League men
summorna är fortfarande
försvinnande små jämfört
med grabbarna grus.
I år får herrlagen som
kvalar in till gruppspelet
156 miljoner kronor vardera. Klubbar som redan
klarar sig hyggligt på sina
inhemska tv-avtal, kioskverksamhet och andra
kommersiellt kreativa
kompanjonskap med diktaturer och annat slödder.
Linköping?
De »belönas« med
20 000 euro, runt 200 000
kronor, för spel i 16-delsfinalen, pengar som

knappt täcker omkostnaderna.
Uefa företräder Europas
landslag och klubblag som
på herrsidan omsätter
enorma mängder pengar,
mer och mer för varje år,
och nästan allt stinker.
Uppblåstheten, de perversa lönerna, alla mellanhänder.
Agenter stoppar
hundratals miljoner i egen
ficka för att sälja vidare
ett tv-avtal eller för att
hjälpa storklubbar som
PSG, United och Real att
hitta rätt rad i kontrakten
där spelarna ska signera.
Ett par miljoner, summor herrklubbar lägger på
att köpa in rätt sorts tugggummin till sina spelare,
skulle göra enorm skillnad
för fotbollen på andra sidan

stängslet men viljan att tillsammans ge damerna en
vettig chans att spela fotboll på riktigt finns inte.
Att se alla pösmunkar
som sitter och jäser
i Uefa:s maktorgan – den
exekutiva kommittén – är
som att stoppa huvudet
i arslet på en mammut.
Det är inte så konstigt
att vi aldrig kommer
någonstans.
Kosovare Asllani är
trött och förbannad, det
hon beskriver är missförhållanden och hon går
hårt åt Uefa via sina sociala medier och hon lär
inte ge sig förrän vi ser en
förändring.
Kosovare Asllani är
svensk fotbolls modigaste
och viktigaste röst just nu.
red@metro.se

→ Fotboll VM

Nu hålls
polisförhör
efter hoten
Brott. Efter 1–2-förlusten mot Tyskland
i fotbolls-VM fick landslagsspelaren Jimmy
Durmaz motta hot och hat på sociala
medier. Nu har polisen börjat hålla förhör.

→ Den 29-åriga mittfältaren Jimmy Durmaz ådrog
sig en frispark i slutskedet
av Sveriges andra gruppspelsmatch under fotbollsVM.
Frisparken resulterade
i mål för motståndarlaget
Tyskland, som därmed
avgjorde matchen.
Efter matchen hotades
Durmaz på sina sociala
medier.
Nu har polisen börjat
hålla förhör med misstänkta gärningspersoner,
något som Radiosporten
var först med att rapportera om.
– Vi hade ett förhör
i dag (måndag) och kommer att ha ett fåtal till

»En
handfull
hot är
vad
vi har
hittat.«
Fredrik
Gårdare
leder polisens
aktionsgrupp
mot kriminella
i idrottsmiljö.

under sommaren. En
handfull hot är vad vi har
hittat, säger kriminalkommissarie Fredrik
Gårdare, som leder polisens aktionsgrupp mot
kriminella i idrottsmiljö,
till Metro.
– Det finns nog en liten
felaktig uppfattning om
att det är stora mängder
hot, men det är förolämpningar som är den stora
mängden, fortsätter han.
Fredrik Gårdare vill
inte uttala sig om huruvida han tror att misstankarna kommer att
leda till åtal eller hur de
misstänkta ställer sig till
anklagelserna.
FILIP HÄGGBERG

Jimmy Durmaz hotades på sociala medier
under fotbolls-VM. FOTO: GETTY
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→ Sport Esport

VAD TYCKER DU ATT VI SKA SKRIVA OM?
Mejla sporttips till filip.haggberg@metro.se

Historia skrivs
när Metro kör
första svenska
esportsgalan
Esport. Snart smäller det. På Stockholm International Esport
Awards ska esportens stjärnor och profiler hyllas för sina insatser
det gångna året.
→ Det börjar dra ihop sig
till fest. I september skapar Metro Esport historia
med den första esportgalan någonsin i Sverige.
Stockholm International
Esport Awards.
Varje år levererar spelare världen över legendariska prestationer som blir
till skimrande minnen.
Osannolika comebacker,
otroliga frags eller gnistrande lagspel som aldrig
kommer glömmas bort.
Med avstamp i spelen
Counter strike, Dota 2,
League of Legends, Overwatch och Call of Duty är
det precis sådana insatser
från det gångna året som
ska bli än mer oförglömliga genom att tilldelas
fina priser.
– Det här kommer bli
någonting helt unikt. Med
tanke på Sveriges gedigna
historia inom esporten är
det extra roligt att ta den
till nästa nivå på hemmaplan. Esporten förtjänar en
gala och Sverige förtjänar
att ha den på sin mark.
Det blir en mäktig upplevelse, säger Metro Esports
redaktör Erik Glanell.

Sveriges första
esportsgala.
Program 3/9 2018
18.00

→ Förfest @ Globen – häng
med på after work innan
galan.

19.30

→ Stjärnorna tar plats.

20.00

→ Stockholm International
Esport Awards – live!

21.30

→ Efterfest i samarbete med
RedBull.

22.30

→ Efter-efterfest-festen – bara
ett par minuters gångväg
från Globen.

SÄKRA DIN PLATS HÄR
Biljetter till evenemanget
på Globen och tillhörande
festligheter finns att köpa på
www.sthesa.com

»Det bästa esporten har att
erbjuda under samma glob.«
Superprofilen »Semmler« summerar vad som väntar.
Missa inte galan i Globen!

Superprofilen Auguste
»Semmler« Massonnat håller i trådarna under galan
och guidar tittarna genom
en kväll full med hyllningar till esportens stora
namn och kanske ett och
annat framträdande.
– Det känns riktigt bra
att få vara med och samla
det bästa esporten har att
erbjuda under samma glob
hemma i Stockholm. Det
kommer att bli en fantastisk hyllning till esportbragderna som varit, och
jag ser fram emot att träffa
alla där, säger Semmler.
Galan äger rum på den
ikoniska arenan Globen
i Stockholm den
3 september och förutom
möjligheten att se den på
plats i Stockholm går det
så klart även att följa
galan live på Twitch.
Världens esportstjärnor
gör upp i kategorier som
Esport team of the year,
Esport player of the year
och Esport breakthrough
of the year. Flera är nominerade men bara en kan
kamma hem priset.
Eftersom tillställningen
ändå hålls i Sverige passar
galan dessutom på att
hylla nordiska esportprofiler med pris som Nordic
broadcaster of the year,
Nordic player of the year
och Nordic team of the
year. METRO

Den första esportgalan i Sverige genom tiderna arrangeras på Globen. Den 3 september
gäller det – biljetter finns att köpa, och galan livesänds på Twitch. Den som besöker galan
kommer att ha gott om tid att mingla, bland annat med Auguste »Semmler« Massonnat.
FOTO: SIMON KRONA, PRESSBILD/LIVE NATION

→ Gymnastik Amerikanska mästerskapen

Simone Biles solidariska dräkt hyllade utsatta
Gymnastik. Simone
Biles, 21 år, var en
av över 100 personer som utnyttjades
sexuellt av Larry
Nassar. Under de
amerikanska mästerskapen hyllade
hon resten av offren
genom att bära en
ljusgrönblå dräkt.
→ Gymnasten Simone Biles
tog hand om samtliga fem
gymnastikguld under de
amerikanska mäster-

»Jag står med
dem alla och jag
tycker att det är
ett sätt att förena.«
Simone Biles bar symbolisk
färg medan hon vann fyra
guld.

skapen. Det är hon först
med att göra på 24 år,
rapporterar TT.
21-åringen, som under
OS i Rio de Janeiro 2016
vann fyra guld, blev också
den första icke-tonåringen
att ta hem mångkampen
i USA sedan 1971. Men det
var inte gulden som fick
mest uppmärksamhet.
Under tävlingarna bar hon
en egendesignad tävlingsdress, med nyansen ljusgrönblå. I USA är färgen är
en symbol för att öka
medvetenheten om sexuella övergrepp.

Biles var en av de över
100 gymnaster som sexuellt utnyttjades av gymnastiklandslagets tidigare
läkare, Larry Nassar.
– Jag står med dem alla
och jag tycker att det är
ett sätt att förena, säger
Biles, enligt TT.
Larry Nassar hade rollen som landslagsläkare
i 18 år mellan 1996 och
2014. Tidigare i år dömdes
han till 175 års fängelse
för de sexuella övergreppen. Under rättegången
steg över 130 personer
fram och vittnade mot
Nassar. FILIP HÄGGBERG

»Jag står med dem alla«, säger Biles som vann alla guld i de
amerikanska mästerskapen. FOTO: TIM BRADBURY/GETTY
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→ Nöje

VAD TYCKER DU ATT VI SKA SKRIVA OM?
Mejla nöjestips till natalie.demirian@metro.se

De hade flest lyssningar
Mest lyssnade i radio:
→ 1. Anders Berglund
→ 2. Marko »Markoolio«
Lehtosalo
→ 3. Peder Fredricson
→ 4. Paul Hansen
→ 5. Mikkey Dee

Mest lyssnade i podd:
→ 1. Bianca Ingrosso
→ 2. Marko »Markoolio«
Lehtosalo
→ 3. Kaj Linna
→ 4. Katarina Wennstam
→ 5. Mark Levengood

Kevin Spacey har av flera män anklagats för sexuella trakasserier och övergrepp. FOTO: GETTY

Fiasko för Spacey-film
efter sexanklagelserna
Film. Filmen
»Billionaire boys
club«, den sista
Kevin Spacey medverkade i innan han
blev anklagad för
sexuella övergrepp,
floppar rejält. Under
premiärdagen i USA
drog filmen bara
in 126 dollar, drygt
1 200 kronor.
→ Filmen, som släpptes på
VOD (Video on demand)
i juli, gick upp på tio biografer i USA och blev ett
stort fiasko. I genomsnitt
färre än två biljetter per
biograf såldes till »Billionaire boys club«, som totalt
drog in drygt 1 200 kronor,
skriver Entertainment
Weekly.

Ansel Elgort har spelat mot
Kevin Spacey i både »Baby
driver« och »Billionaire
boys club«. Den som kom
ut innan Spaceys sexanklagelser blev en succé medan
den som kom ut efter har
floppat. FOTO: IBL

Det går att jämföra med
filmen »Baby driver« från
förra året, där Kevin Spacey spelar en av huvudrollerna, som drog in mer
än 20 miljoner dollar
under premiärhelgen. I »Billionaire boys
club« spelar Spacey en
biroll. Andra som medverkar i filmen är bland
andra Ansel Elgort, Emma
Roberts och Taron Egerton.
När de sexuella övergreppsanklagelserna mot Kevin
Spacey blev kända valde
filmstudion Vertical Entertainment att gå vidare
med »Billionaire boys
club« och de släppte ett
uttalande om att de hoppas att anklagelserna mot
en biroll, som inte var
kända när filmen gjordes,
inte skulle förstöra för
filmens övriga team.
Det var i slutet på förra

året som 59-årige Kevin
Spacey anklagades för sexuella närmanden av skådespelaren Anthony Rapp,
som ska ha ägt rum när
denne bara var 14 år gammal och Spacey var 26 år
gammal.
Efter Rapps anklagelse
trädde flera män fram
med liknande historier
om sexuella trakasserier
och övergrepp och i både
Storbritannien och i USA
pågår flera utredningar
med Oscarsvinnaren.
Efter anklagelserna fick
han bland annat sparken
från Netflix-serien »House
of cards« och filmen »All
the money in the world«,
där Spacey ersattes av
Christopher Plummer.
NATALIE
DEMIRIAN
natalie.demirian@metro.se

Anders Bergund hade flest direktsända lyssningar. FOTO: IBL

Här är årets mest
populära sommarprat
RADIO. När »Sommar i P1«säsongen nu är över står
det klart att Anders Berglund fick flest lyssnare på
radion. Samtidigt fick
Bianca Ingrosso flest poddlyssnare och Sara Danius
blev mest omtalad i sociala medier, skriver TT.
Lyssningen på »Sommar
i P1« har ökat jämfört med
tidigare somrar.
– Det har varit fantastiskt bra. Värdarna som
har sommarpratat, kvaliteten på programmen,
reaktionerna och genom-

slaget, säger Bibi Rödöö,
programchef för »Sommar
i P1«, till TT.
Hon säger att de har
fått uppleva en »poddexplosion« i år, samtidigt
som även FM-lyssningen
har ökat lite.
I direktsändning var
det dirigenten Anders
Berglunds program som
fick flest lyssnare, medan
realityprofilen och influencern Bianca Ingrosso
fick flest lyssnare i poddformatet.
NATALIE DEMIRIAN

→ Film Äktenskap

Stjärnorna kan ha varit gifta av misstag – i 26 år
Film. Winona
Ryders och Keanu
Reeves karaktärer
gifte sig i »Dracula«.
Men vigseln genomfördes av en riktig
präst och äktenskapet kan därför gälla
även utanför filmen.
→ Winona Ryder och
Keanu Reeves kan vara
i ett av Hollywoods längre
äktenskap – utan att veta
om det. Skådespelarna
kan nämligen ha gift sig

»Jag svär vid gud
att jag tror vi är
gifta i verkliga
livet.«
Winona Ryder om det
eventuelle äktenskapet med
Keanu Reeves.

på riktigt under inspelningen av »Bram Stokers
Dracula« i Rumänien år
1992.
Det var när skådespelarna gjorde reklam för
sin kommande romantiska komedi, »Destination
wedding«, som det framkom att de kan vara gifta
på riktigt, skriver Entertainment Weekly.
– Vi gifte oss i »Dracula«. Jag svär vid gud att
jag tror vi är gifta i verkliga livet, sa Winona Ryder
och fortsatte:
– I den scenen använde
Francis (Coppola) en riktig

rumänsk präst. Vi spelade
in originalet och han
gjorde hela grejen. Så jag
tror att vi är gifta.
Keanu Reeves skojade
då och sa »trevligt att träffas igen«, men Ryder
påminde honom om att de
faktiskt genomförde hela
vigselceremonin.
När Reeves frågade om
de sa »ja« till varandra, sa
Ryder:
– Kommer du inte ihåg?
Det var på alla hjärtans dag.
Varpå Keanu Reeves då
utbrister:
– Herregud, vi är gifta.
NATALIE DEMIRIAN

Ett av Hollywoods längsta äktenskap? FOTO: GETTY
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The Darkest Minds.........................20.45

%11%-%

And breathe normally ....................18.15
Teheran tabu kort tid .....................18.30
Leva. Älska. ....................................18.45
Gudrun – konsten att vara människa
........................................................20.15
Beast ..............................................20.30 The Meg .........................................17.45
Mademoiselle Paradis ...................20.45 The Meg 3D ....................................20.45

Kassan öppnar kl 14.30
Mademoiselle Paradis ...................15.30
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Mamma Mia! Here we go again ....18.30
Fakiren som fastnade i ett skåp ...18.00
Mamma Mia! Here We Go Again ...20.30

 /*

KUNGSBACKA

 /*


 
 


Mamma Mia! Here we go again ....18.30
Skanstorget 1
Tel 711 43 44

Köp biljetter på: svenskabio.se



Fakiren som fastnade i ett skåp ...18.00
Mamma Mia! Here we go again!
............................................. 18.00, 21.00
Mission: Impossible - Fallout .. 17.45, 20.45
Show Dogs (eng tal)........................18.00
Slender Man ...................................20.45

www.capitolgbg.se

Gudrun............................................18.00
Cinemateket: Föräldrarna ...............18.30
Förolämpningen .............................19.45
Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot
........................................................21.00
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”EN MAGNIFIK FILM” HUFFINGTON

     

       
       
   

A L B A
BASERAD PÅ DEN
OTROLIGA
SANNA HISTORIEN

 

 !

-8 #9- .#/*

  

)9%>06/%

"7=;% .80-

    /* #,(  

 
! 


 

%*!)- %.+
  
  

 /* )5)$)3+%-2
 /* #    ',(
      ,#%%


0,)%,+'
++'0))'* 

)%67

    


    
    

BIOPREMIÄR 14 SEPTEMBER



  
  

%00)2-2+(31

    

FRÅN
REGISSÖREN AV
‘JOHNNY
MAD DOG’



23267)56)1)67)5

 /* 85%66-'$350(
 /*

/*

)2 )1%22)2
B530@142-2+)2

 /*  97%037):7%(
      /*

1)(32-/%
?
#  

 97%0

 /* $,-72);

 /*
 
37)00!5%26;09%2-)2 

303  7%5$%56 735;

 

-2)1%%5%(-63
 
 

!%+
 

 
/* !,)%5/)67-2(6

   
 /* %5;3',,@:%26
)2 )1%22)2

&0311%
 
 /* !,))+

 
 /* %47%0
327$355;)$327
',(  
/*

     

)7%532337
311%5)2
 
 /* #%(,@2()0*326

1)(32-/%
%/-5)2631*%672%() ?&)5+
?
7):7%(
-)776/A4
#  
 /*

2+7%0
 






   
      



-3+$$82*.(+))
 !./
,/(  
!

  
 ! 

+))-!*)! +*%'
  7
 !-#)*4 //9-!//(%1

'  
,#%%
#      

'    (  
   
 /* %()13-6)00)%5%(-6

#,(    
')%26

  ,#%% '  
 /*





')%26



-66-32 14366-&0)
<%00387

 97%0 37):7%(
 

  
" 

)5+1%2
<77A5)770-9

 !

))%!-!!+
#%*

"  " 

%66)%.%6()7)/7-9
   
 /* &;5A<)7*B567%

1;67)5-)7
!,)%44;7-1)
   
/*
85()56

  
%11%-%
',(    
)5)$)3+%-2



%11%-%
#  '  
)5)$)3+%-2
(





/*

#      
09-6 31)&%'/
     
',(      
4)'-%0
 
,#%%
  

 !
%5;3',,@:%26
'    
,#%% &0311%

%/-5)2631*%672%()  97%0
 
/*
-)776/A4

 
/*

-66-32 14366-&0)
)5)(-7%5;
   /* <%00387

37)00!5%26;09%2-)2  #      
'      
23267)56)1)67)5
(      
 97%037):7%(
 
 /*
#  ',(  
 
   
/*

 

     

  
  
  

!,)%5/)67-2(6
$/'!,' 
++'0))'* 

 

 !)+%.!((!- %.

EN FI L M AV TO M VOL F

BIOPREMIÄR 24 AUGUSTI

A U G U ST

A F TO N B L A D E T

B I O P R E M I Ä R 14 S E P T E M B E R

 3

Nyheter, shoppingtips och tävlingar – direkt i din inbox!
Signa upp dig idag på metromode.se/weekly

§ 3  $ &  6 

24

TISDAG 21 AUGUSTI 2018

→MetroDebatt

Soraya Hashim
Debattchef
debatt@metro.se
@metrodebatt

Sluta skryta på Instagram
med din miljöförstöring
»Det spelar egentligen ingen roll varför halterna av växthusgaser har ökat«, skriver Oskar Jerrstedt som uppmanar till återhållsamhet på sociala medier. FOTO: UNSPLASH

Konsumtion. Vad
är det man tycker
vännerna ska gilla
när man lägger
upp bilder på den
nyinköpta märkeströjan från weekendresan till New
York eller ytterligare
en crazy paraplydrink på den årliga
Thailandsresan,
undrar Oskar
Jerrstedt.

H

ade det bara handlat om Sverige,
eller Skandinavien
hade det varit en
sak, men när det är
extrem värmebölja över
hela jorden, då är det inte
slumpen.
Det är ingen slump att
det brinner. Det beror på
ett varmare klimat. Det
varmare klimatet beror på
höjda halter av växthusgaser i atmosfären. Ett
enkelt, tydligt och väldokumenterat orsakssamband.
Om det nu är helt
omöjligt att avstå från den
där charterresan så låt
åtminstone bli att söka
bekräftelse för den. Det är
bara motbjudande.

→ Texterna på de här sidorna är debattinlägg och insändare.
Åsikterna är textförfattarnas, inte Metros. Metro är en politiskt
obunden tidning.

Det spelar egentligen
ingen roll varför halterna
av växthusgaser har ökat,
den naturliga reaktionen
borde oavsett vara att göra
allt vi kan för att inte tillföra ännu mer växthusgaser till atmosfären. Som
bekant är det lättare sagt
än gjort. Så vi försöker
inte ens. Inte ens de delar
av våra liv som bidrar allra
mest till utsläppen, som vi
dessutom inte är tvungna
att göra, kan vi tydligen
låta bli.
Men det jag verkligen
inte förstår är att vi gör
det med ett leende. Och
sedan dessutom söker
bekräftelse för det. Vad är
det man tycker vännerna
ska gilla när man lägger

Oskar Jerrstedt

→ Ålder: 50 år.
→ Ort: Täby, Stockholm.
→ Sysselsättning: IT-projektledare. FOTO: PRIVAT

upp bilder på den nyinköpta märkeströjan från
weekendresan till New
York eller ytterligare en
crazy paraplydrink på den
årliga Thailandsresan? Vad
ska dina följare uppskatta
i det?
Det är som att bjuda en
lungsjuk människa på en
cigarett. Det spelar ingen
roll varför personen är
lungsjuk, eller om hen är
så sjuk att det inte går att
bli frisk igen, att bjuda på
en cigg kommer sannolikt
inte att resultera i någon
vidare uppskattning. Här
har jorden blivit akut
lungsjuk och vi går runt
och bjuder på cigaretter
i hopp om att bli omtyckta. För det är vad de

likes-sökande bilderna
från utlandssemestern på
Facebook och Instagram
är, ett osmakligt bjudande
på cigaretter.
Det var säkert skithärligt för dig att se frihetsgudinnan i verkligheten eller att ligga där på
stranden eller klättra upp
på det där berget. För alla
andra är det bara en bild.
En bild som påminner
dina vänner om att du
struntar i vilka miljöeffekter din resa har.
Än en gång: Om det nu
är helt omöjligt att avstå
från den där charterresan
så låt åtminstone bli att
söka bekräftelse för den.
Det är bara motbjudande.
OSKAR JERRSTEDT

→ Vill du skriva en debattartikel? Varje dag läser över en miljon människor Metro. Vill du också nå ut med dina åsikter?
Skriv max 3 000 tecken inklusive mellanslag och mejla din debattartikel till debatt@metro.se. För debattsvar gäller
1 200 tecken. Inskickat inlägg garanterar inte publicering.
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»TELL THE
WOLVES I’M
Det är ingen som
«
HOME
tvingar mig att
FR

→Insändare

bära min slöja
Religion. Jag ska
inte behöva förklara
mig för varje person
jag möter, jag ska
inte behöva acceptera fördomar eller
blickar bara för att
jag är annorlunda,
bara för att jag har
valt det jag känner
mig mest bekväm
med, skriver slöjbäraren »Hoda«.
→ »Åh nej, ännu en text
om samma jävla tjat.«
Jag ska bara läsa lovar
jag mig själv varje gång,
det är inte värt energin.
Dessa människor kommer
ändå inte förstå vad jag
vill nå ut med i budskapet
jag vill framföra. Jag
kommer absolut inte med
hat och inte heller vill jag
åka fram och tillbaka i ett
kommentarsfält på ett
inlägg. Jag kan inte repetera samma situation hela
tiden. Därför skriver jag
det här till er, till dig som
läser det här på tunnelbanan, bilen eller kanske
på din fikarast.
Att bära slöja är ett val,
inte kanske för alla men

»Hoda« är trött på fördomar
hon får för att hon väljer att
bära slöja. FOTO: UNSPLASH

för mig, för min syster, för
min granne och för mina
vänner. För alla dessa tjejer
som ifrågasätts varje dag.
Jag skulle också vara
oroad om jag var du, tänkt
som du, eller hört det du
får höra. Jag menar, det är
klart att du ifrågasätter
mitt val och om det verkligen är mitt val eller mina
föräldrars. Kanske har jag
en bror, kanske har jag en
pappa eller till och med
en släkting som hotar mig
till döds om jag väljer och
inte bära slöjan. Det är det
vi får höra varje dag, hela
tiden i media.
Jag förstår dig, jag vet
att du nu tänker »åh nej,

Bättre att hylla
Största hotet är
alla tågsminköser överbefolkning
→ Svar på Stefans tåghyfs
(Metro 20/8).
Efter att ha varit iväg
och rest i Japan och Sydkorea och åkt på deras tåg
och tunnelbana så måste
jag påpeka att vissa saker
som du tagit upp inte
stämmer.
Exempelvis, att sminka
sig på tåget stör väl ingen?
Det är ju som att läsa en
bok eller att sitta vid
datorn på tåget vilket
många gör och något som
inte står med på din lista
av fel.
Tyvärr upplever många
ett måste att vara sminkade till jobb och ibland
hinner man inte.
I stället för att klaga
på folk som målar sin eyeliner på tåget tycker jag
du ska hylla dem. Det är
mycket svårare än det ser
ut, tro mig!
HYLLA DIN TÅGSMINKÖS

→ När det gäller miljöförstöring finns det många
som pekar och klagar på
olika saker. Köttproduktion, flyg, bilar, plast med
mera. Men detta är bara
biverkningar.
Den verkliga orsaken är
nämligen överbefolkningen. Vi är det enda djuret som envisas med att
låta vår gravt mentala och
fysiskt sjuka avkomma
leva och tycker det är normalt. Vi låter våra gamla
och sjuka »leva« som
»grönsaker« i tiotals år
innan de dör. Vi ska bota
alla sjukdomar och leva så
länge som möjligt. Vi ska
utrota dödsstraff och krig.
Vad ska vi dö av då? Jordens befolkning ökar med
över 80 miljoner årligen
då vi bara blir äldre. Detta
är den riktiga faran för
jorden men ingen miljöpartist pratar om det. AFFE

ännu en text om samma
jävla tjat«. Men när ska vi
öppna ögonen för sanningen, när ska vi låta
människor få ha sin åsikt,
sitt val och sitt liv att
sköta? Jag ska inte behöva
förklara mig för varje person jag möter, jag ska inte
behöva acceptera fördomar
eller blickar bara för att
jag är annorlunda, bara
för att jag har valt det jag
känner mig mest bekväm
med. Jag ska inte behöva
tilltalas på engelska när
jag ställer mig i kassan för
att betala och jag ska inte
heller behöva svara om
jag väljer att bära slöjan
eller blivit påtvingad.
Jag är född och uppvuxen här, jag har mina
rättigheter precis som
varje homosexuell, kristen, jude och så vidare har
sina. Vi alla är människor
vare sig vi klär oss annorlunda eller väljer att gå ut
nakna, ingen har rätten
att tala om för oss vad
som är okej.

FRA I
öve KT
r 49
!
9
kr

Jag kommer inte att
behöva gå fram och tillbaka i ett kommentarsfält,
jag väljer att inte göra det
denna gång och i stället
sätta punkt på min text
här. HODA

Fler borde testa
vertikal odling

→ Den gångna torra sommaren har gjort oss medvetna om att framtidens
odlingar är hotade.
Men det finns ett alternativ som är oberoende av
klimatet, att odla inomhus.
Att odla i stora lokaler,
med högt i tak, så kallad
vertikal odling, är framtidssäkert.
Där kan man själv
bestämma temperatur,
nederbörd,
ljus och luftfuktighet.
Man kan
odla
tropiska
frukter i Kiruna mitt i vintern. Att odla i vertikala
nivåer ger större odlingsyta på mindre markyta.
Detta är en framtidsmöjlighet när jordklotet
förändras. FOTO: PIXABAY
FRAMTIDSOPTIMISTEN

→ Vill du skriva en insändare? Skriv mellan 200 och 1 000 tecken med mellanslag.
Mejla till insandare@metro.se med namn och adress även om du använder signatur.
Inläggen redigeras vid behov. Insändare kan publiceras i tidningen och på Metro.se.

Inred med sommarens
trendigaste posters
Trendkänsla och personlighet
hos InMyCorner.se
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→ Tidsfördriv Korsord, sudoku och horoskop
→ HOROSKOP
Väduren
21/3–20/4
→ Vädurar känner
sig nu präglade av
önsketänkande.
Inget hindrar dig
från att jaga dina
drömmar.

→ Korsord

→ Fadäsen av Marja Nyberg

Oxen
21/4–21/5
→ Många oxar känner sig nu i behov
av att reda ut saker.
Tvillingarna
22/5–21/6
→ Någon i din
omgivning vill att
du håller låg profil.
Kräftan
22/6–23/7
→ Spill inte tid på en
massa oväsentligheter. Kärlekslivet
saknar möjligtvis
den rätta gnistan.
Lejonet
24/7–23/8
→ En vän funderar på att ta ett
drastiskt beslut.
Var lyhörd.
Jungfrun
24/8–23/9
→ Att klättra på
karriärstegen ser nu
ut att kunna få stor
betydelse, möjligen
har någons övertalningsförsök gjort
verkan.

→ Sudoku
9 cellgiftsbehandlingar
33 strålningar
1 bröstoperation
Kejsarsnitt mitt i allt

Vågen
24/9–23/10
→ Vågar känner sig
nu skiftande som
molnen på himlen.
Möjligen saknar du
känslan av att sikta
in dig på ditt mål.

Du kan hjälpa Beatrice och
andra att få rehabilitering.

Skorpionen
24/10–22/11
→ En intressant
person upptäcker
plötsligt att du är
missnöjd med din
tillvaro.

Swisha 100 kr eller mer
till 900 2064.
Tack för ditt stöd!

Skytten
23/11–20/12
→ Saker tycks ta en
oväntad vändning.
Du bör hålla dig
borta från omgivningens konflikter.
Stenbocken
21/12–20/1
→ Du är stöttad av
planeterna. Får
du bara en knuff
framåt kan du
komma långt.
Vattumannen
21/1–19/2
→ Du funderar på
att byta bana i livet.
Försök att vara
konsekvent i allt du
gör.
Fiskarna
20/2–20/3
→ Du får bekräftelse
på något som du en
tid känt på dig, en
besvärlig dag kan
vänta.

→ Lösningar
Personen på bilden
i det senaste korsordet:
Jenny Strömstedt

SEMMLER IS COMING!
ARE YOU?
We are very happy to invite you to Stockholm International Esport Awards, hosted by Metro Esport in
association with Dreamhack at Ericsson Globe in Stockholm on Monday 3rd September 2018 at 8pm.
Stockholm International Esports Awards is the first Esport gala in Sweden. During the night we will
award some of the world’s best teams and players in Counter-Strike: Global Offensive, Call Of Duty,
Overwatch, Dota 2 & League Of Legends.
Join the celebration of Esport athletes together with our host Auguste ”Semmler” Massonnat
followed by music, drinks and afterparty by RedBull.
Buy your ticket at www.sthesa.com

6 GB

fria samtal
och mess

50 kr/mån

hela terminen, därefter 100 kr/månad

+ 50 GB extra surf

på vimla.se/ ||~{z

Hundratals rabatter på studentkortet.se

