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Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan 21.

Mensvärk var kronisk sjukdom
■ Memme Andersson fick kraftiga magsmärtor. Läkarna stod handfallna, tills hennes kompis googlade 
symptomen och hittade en sjukdom som kan leda till barnlöshet. 

”Jag var orolig. 
Varför hade jag 
ont i magen hela 
tiden, varje dag?”

VÄXJÖ KROSSADE  
ELITSERIEDRÖMMEN
■ Med siffrorna 4–2 dog Rögles dröm-
mar om elitserieavancemang för den här 
gången. Men laget ger inte upp. ”Vi ska 
ta oss upp nästa år”, säger Simon Olsson.

PLATTVÄNDARBATTLE  
 PÅ THE TIVLOI 
■ Aron Mesterbasic tävlar 

om att få spela förband till 
Rebbecca och Fiona när 

de kommer till Helsingborg.

”Jag är trött på att var-
enda jävel man möter 

går runt och låtsas vara 
störst, bäst och vackrast.”

HELSINGBORGS  
HETASTE JOBB
■ Madeleine Svensson 
och Helené Lars son  
startade eget som  
lysande showartister.
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HELSINGBORG VANLIG SJUKDOM

– Jag hade 
så ont så jag 
trodde att jag 
skulle dö. 

Memme An-
dersson beskriver 
mensvärken – som vi-
sade sig vara en kronisk 
sjukdom. I dag är hon 17 
år och går på Rönnowska 
skolan i Helsingborg. 
Första dag en på förra 
sommarlovet åkte hon in 
akut för smärtor i magen 
och dagen efter blev hon 
hemskickad med diagno-
sen magsjuka. 

– Jag visste att det inte 
var magsjuka och kände 
mig dåligt bemött, som 
om sjukvårdspersonalen 
inte tog mig på allvar. 

Ett halvår tidigare var 
det samma visa. Då kom 
Memme Andersson hem 
från akuten med ett la-
ger av medicin för mag-
katarr. 

– De sa att allt såg bra 
ut men att jag var orolig. 

Varför hade jag ont i ma-
gen hela tiden, varje dag? 

Ett sms från bästa kom-
pisen blev räddningen. 

– Hon hade googlat 
mina symptom och 

skrev: ”bli inte 
rädd nu men 
endo metrios 
stämmer in 
på dig”. 

– Ja – för det är 
en kronisk sjuk-

dom som inte går att bota. 
Men jag blev också glad 
och chockad. Jag kollade 
100 hemsidor och det var 
precis som om de skrev 
om mig. 

Memme Andersson tog 
kontakt med ungdoms-
mottagningen och där 
fick hon till slut hjälp. En 
kurator rekommendera-
de ett besök hos gyneko-
logen och han tog hennes 
oro på allvar.

– Jag gjorde en titthåls-
operation för två veckor 
sedan och har fått diagnos-
en endometrios. Nu vet jag 
vad det är och kan få den 
hjälp jag har rätt till. 

■  som kan göra dig barnlös?
■ Skånska Memme Andersson lider, precis som 

, av endometrios – en rätt 
eller inte riktigt känner till.
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”De sa att allt såg  

bra ut men att jag var 
orolig. Varför hade 

jag ont i magen hela 
tiden, varje dag?”

LÄSARTIPS
t men att jag var 

LVILL DU 
BERÄTTA 
NÅGOT?

”Jag trodde att jag skulle  

■

Romernas nationaldag fira- 
des för första gången för 
fyra år sedan i Helsingborg. 
I morgon är det dags att fira 
igen – denna gång på Dun-
kers kulturhus. 
 HD.SE

Strax efter klockan 06.00, på tisdagen, 
upptäckte en lastbilschaufför att någ- 
on stulit en större mängd elektronik 
ur hans trailer. Mannen kom till Elgi-
ganten på Väla vid 22-tiden på mån-
dagen och hade tillbringat natten på 
baksidan i väntan på att lossa godset.

På morgonen visade det sig att någ- 
on skurit hål i kapellet. Enligt polisen 
handlar det om elektronik värt drygt 
250 000 kronor som stulits. I trailern 
fanns bland annat videokameror, gps-
utrustning, mobiler, kameror, läsplat-
tor och tillbehör.

Det skriver Helsing-
borgs fritidschef Hans 
Egger i ett pressmed-
delande. Därför satsar 
nu kommunen tillsam-
mans med Helsing-
borgshem på nya när-
idrottsplatser, en på 

Drottninghög och en på 
Närlunda.

”Det är områden med 
många barn och unga 
och där föreningsakti-
viteten är låg”, uttalar 
sig Charlotte Zetheli-
us, nämndsordföran-
de i fritids- och idrotts-
nämnden, i pressmed-
delandet: 

”Dessutom ser vi vin-
ster för näridrottsplats- 
en på Drottninghög 
som Drottninghögssko-
lan också kan använda 
till sin idrottsverksam-
het.” 

Nya platser för idrott
NYHETER I KORTHET



 

Välkommen till Blomsterlandet i Ängelholm

söndag 11–17. Priserna gäller endast Blomsterlandet i Ängelholm samt avser
växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se. Reservation för slutförsäljning.

Lev livet 
lite grönareFIRAR VI

 

Kristianstadsgatan 22, 0431-471550. Öppet: mån-fre 10–19, lördag 10–17,

3 ÅR
I ÄNGELHOLM

Torsdag
-Lördag 
7-9 april

Välkommen till ett jubileum med 
jubileums priser i butik.
Butiken laddad med Pelargoner 
och Medelhavsväxter
Trädgårdsmarknaden är full med 
buskar, träd, penséer och påskliljor.

Orkidé

4990
ord.pris 129:- 
Max 2 st per kund.

ch påskliljor.

Begonia 
Big Flower

15:-
ord.pris 3990 
Max 4 st per kund.

Sofi ero 
Margerit

15:-
ord.pris 4990 
Max 4 st per kund.

Pensé 
hellåda

99:-
(Storblommig)

Tulpaner
10-pack

1990
ord.pris 3990

Vi är på plats fredag-lördag

Måns Palmstierna är gynekolog vid 
ungdoms mottagningen i Helsingborg 
och bekräftar Memme Anderssons 
bild. Det kan vara mycket svårt att få 
rätt diagnos och framförallt rätt be-
handling för endometrios.

– Jag blir riktigt förbannad. Alltför 
många av mina kolleger tycker att det-
ta är tjafs och gnäll och inget att lägga 
energi på.

– Det är många tjejer som inte blir 
trodda och det påverkar självförtroen-
det också. 

Ungefär tio procent av landets kvin-
nor beräknas lida av endometrios. 
Många märker inte av sjukdomen 
som, om den inte behandlas, kan leda 
till att man inte kan 
få barn. Smärtor-
na kommer när 
man har mens 
och sjukdom-
en förvärras 
vid varje mens. 

– Jag tror att 
en förklaring till 
sjukdomens utbred-
ning är att vi väntar så länge med att få 
barn, säger Måns Palmstierna.

– Om man har så ont att man ibland 
måste stanna hemma från skolan el-
ler jobbet. Det ska man inte behöva ha 
och då ska man kräva hjälp.

– Har du inte provat det och det skulle 
hjälpa så är det inga problem. Men om 
värken kommer tillbaka trots tablett-
erna så ska man gå vidare tills man får 
hjälp. En del blir väldigt handikappade 
av den här sjukdomen och vårdberoen-
det kostar samhället massor av pengar.

Läkare avfärdar 
sjukdomen som 
vanlig mensvärk

inte behandlas, kan leda 
nte kan
rtor-
är 

ns 
m-

s 
s. 
att 
g till 
utbred-
väntar så länge med att få
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”Alltför många av 

mina kolleger tycker 
att detta är tjafs och 

gnäll och inget att 
lägga energi på.”

GYNEKOLOGEN
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Två personer skadades all-
varligt efter ett knivöverfall 
på Högaborg i Helsingborg 
i går kväll.

Polisen fick ett larm om 
misshandeln vid åttatiden.

Enligt Helsingborgs la-
sarett fick man under kväl-
len in två personer. De ska 
vara allvarligt skadade, en-
ligt Helsingborgs dagblad.

Vad som orsakat överfal-
ler är oklart och inga miss-
tänkta gärningsmän fanns 
under onsdagskvällen. 

GRATTIS!
DEN 7
MARS

SFI
SKÅNSKA FÖR

INFLYTTADE2 703



MILJONVÄRDEN GICK UPP I RÖK
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veckans extra!

HALMSTAD-BROGATA KÖ  
TO ÖVS KÖ

Jag gör det, du gör det och alla 
andra gör det. Vi hittar på, läg-
ger till och drar ifrån för att leva 
det liv som vi vill leva. Alltför 
sällan håller vi oss till sanning-
en. Till exempel när vi säger att 
det är bra fast det är dåligt. Eller 

att jag fick ett MVG när jag inte blev godkänd. 
Varför kan vi inte bara vara ärliga? 

Goda handlingar, fina resultat och bra vanor 
skryter vi om. På Facebook och i verkliga livet. 
Motsatserna kryddar vi lite extra för att inte 
framstå som dåliga. Däremot pratar vi gärna 
(och öppet) om när det går åt helvete för andra. 
För att ge oss själva bättre samvete trots att vi 
inte är ett dugg bättre. 

det dåliga samvetet ikapp mig. 
Som när jag lastar upp den ena godsaken efter 
den andra på matbutikens rullband. Plötsligt 
slår det mig att kassörskan och kunderna bak-
om måste tycka att jag har dålig karaktär. Då 
känner jag mig tvungen att lägga till ett eller två 
salladshuvud för att väga upp alla onyttigheter. 
Även om jag kanske inte behöver eller vet med 
mig att jag inte kommer att äta upp dem innan 
de ruttnar. 

Eller när jag ser det fina folket passera in-
samlingsbössa efter insamlingsbössa utan att 
bjussa på en del av sina överfulla pengapung-
ar till bättre behövande. Det finns faktiskt dem 
som har det sämre ställt (oavsett hur illa man 
själv har det) och en krona eller två gör ingen 
fattigare. 

förvåna mig om fashionistan har 
köpt sin svindyra märkesväska för ett snabbt 
sms-lån. Om plugghästen läser senaste numret 
av Slitz bakom omslaget till Populär Historia. 
Om sexgudinnans tio orgasmer på tio minuter 
i själva verket är fejk och 
att Don Juans många 
älskare egentligen är 
en och samma. Eller 
att pedantens välstä-
dade lägenhet vanligt-
vis ser ut som ett bomb-
nedslag. Lurendre-
jarna finns över-
allt.  

Jag är trött 
på att varen-
da jävel man 
möter går runt 
och låtsas vara 
störst, bäst och 
vackrast. I själ-
va verket är den 
felfria rollen bara 
en fasad. Ett spel 
för galleriet. En 
ständig strävan 
efter någonting 
bättre. 
Tänk på 
det näs-
ta gång 
någon 
frågar 
hur du 
mår.

■ ■

KRÖNIKAN

mår.

■■■JA ■■■NEJ

JOHAN
SVENSSON
HBGJOHAN@HOTMAIL.COM

Johan är frilansjournalist med en förkärlek till 
mode och nöjesliv. Pendlar Helsingborg-Stockholm. 

Brand på parkeringsplats 
totalförstörde nio bilar

I måndags började polisens 
nya satsning för att hålla 
koll på ungdomsgäng i nor-
ra delar av stan.

Natten till i går sattes nio 
bilar i brand på en parke-
ringsplats på Annerovä-
gen.

Värden för uppemot en 
miljon kronor gick till spil-
lo.

En av dem som drabba-

des värst var Björn Stjärn-
kvist. Hans nya Kia combi, 
som bara gått 120 mil och är 
värderad till 195 000 kro-
nor, blev totalt utbränd.

– När jag kom till parke-
ringsplatsen för att köra till 
jobbet vid sjutiden märkte 
jag att här var fullt av skum. 
Jag trodde då att det brun-
nit i någon byggnad här- 
intill. Men snart förstod jag 
vad som hänt.

Parkeringsplatsen är be-
lägen intill Annerovägen 
och det var vid fyratiden 
som brandkåren larmades. 
Det brann då för fullt bland 
bilarna.

■
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Flera gånger 
om dagen så maler 

vi på plats i stor-
marknaden för att 
du skall få så färsk 

blandfärs som 
möjligt

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 95:- 

SÅ FÅR DU KÖPA

BLANDFÄRS
Sverige
Förpackning ca 2000 g. 
Max 1 köp/hushåll.

Flera gånger om dagen så maler vi på plats i stor-marknaden för att du skall få så färsk blandfärs som möjligt

HUSHÅLLSPAPPER 20-PACK 

TOALETTPAPPER 40-PACK
Lambi
Välj mellan hushållspapper 2820 g 
och toalettpapper 4080 g,
 jfr-pris 24:26-35:11/kg.

25 % 
RABATT 

på all frukt och grönt! 
Gäller torsdag 

och fredag!

RÄKOR MED SKAL
Coop
Frysta. 90/120. 1000 g. Latin: Pandalus borealis.
Max 1 köp/hushåll.

99k
HEL SÄCK

HELSINGBORG

29)=K

29)=S

PIZZA RISTORANTE
Dr Oetker
Frysta. Välj mellan olika sorter. 
320-385 g.
Max 1 köp/hushåll.

39)=
KÖP 3 FÖR

COOP HAR SVERIGES
STÖRSTA SORTIMENT AV EKOLOGISKA
OCH MILJÖMÄRKTA LIVSMEDEL!
Under 2010 växte sortimentet med  ytterligare 223 produkter till 2 400. Det är en av 

orsakerna till att vi fick priset som bäst på hållbar utveckling av Sustainable Brands. 

VILL DU LÄSA MER GÅ IN PÅ COOP.SE

Låt barnen vara 

med i köket!



ETT HETT YRKE

I heltäckande kläder och 
med blött hår uppträder 
Helené, 21 år och Madelei-
ne, 19 år på allt ifrån bröl-
lop till festivaler. Målet är 
att utveckla sin teknik och 
komma på fler spektakul- 

ära grejer att göra med el-
den. Det senaste var att 
jonglera med eldklot.   

Madeleine är dansare  
i grunden och mötte Hele-
né när de dansade i samma 
drill-grupp. De hade båda 
en dröm om att utveckla 
drillningen som på många 
sätt liknar det de håller på 
med nu. På nätet hittade de 
eldstavar och tanken på en 
egen eldshow var född.

– Det är lite som att hop-

pa bungyjump, du ser det 
farliga i det. Elden är far-
lig och det gäller att ha res-
pekt för den. Men känslan 
att kunna hålla den så nära 
och göra något häftigt är 
härligt, säger Madeleine.

Det har inte hänt så 
många olyckor än så länge. 

– Men lite brännsår får 
man ju och en gång fastna-
de en brinnande boll i ett 
träd, men det är antagligen 
sånt man får räkna med, 
säger Madeleine.

Madeleine Svensson 

och Helené Larsson har 
jobbat med sin show 
i snart två år och näs-
ta steg är att registrera 
ett eget företag. Förutom 
elduppträdande erbjud- 
er de även hjälp i baren och 
med serveringen på bjud-
ningar. 

– Det är rätt kul att stå i ba-
ren. Man träffar folket och 
hör vad de tycker om sho-
wen. De brukar komma 
med nya idéer på trix som 

vi utvärderar efteråt, säger 
Madeleine. 

Tillsammans tränar de 
så ofta de kan, men det 
blir mest på helgerna. På 
sommaren håller de till på 
stranden.

– Men nu tränar jag mest 
på nya trix hemma, med 
vanliga jongleringsbollar. 
Jag tänker komma igång 
med brinnande bollar sen 
när man inte förfryser utom- 
hus längre, säger Madelei-
ne.
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NYSTARTADE FÖRETAG I HELSINGBORG

De leker med elden på jobbet
■ 

DAGS ATT 
STARTA EGET?

■
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8-10 bitar, vikt ca 850 g
JÄMFÖRPRIS 116,47/kg $$9!����
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Vikt ca 350 g
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Hammenhögs 50 l, ORD PRIS 29,95/st

Max 4 köp/hushåll
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GB-Glace 0,5 l, olika smaker 

JÄMFÖRPRIS 10,00/l 
Max 3 förp/hushåll
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Wernerssons, x-lagrad 17%, 28% 

Max 2 förp/hushåll
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Färsk svensk
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Färska svenska, av bog, av gris 

Max 3 kg/hushåll
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 Pärsons skivat 
JÄMFÖRPRIS 62,50–104,16/kg

Max 4 förp/hushåll 
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Från Holland, klass 1

4:05;
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Salmo salar, ca 250 g, olika smaker
odlad i Norge '$9!
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MEJL & MESS

MALMÖ | HELSINGBORG | KRISTIANSTAD

BAS-
PLAGG!

MALMÖ: E-center, Agnesfridsv 177. Tel 040-22 21 40. Va 10-19. Lö 10-17. Sö 11-17 
HELSINGBORG: Garnisonsg 14. Tel 042-20 05 25. Va 10-19. Lö 10-16. Sö 12-16

KRISTIANSTAD: Rörv 1. Tel 044-12 26 90. Va 10-19. Lö 10-17. Sö 11-17
www.engelbrektsboden.se

Damstl. s-6xl                                                                                                            

79:-
Barnstl.100-140 cl                                            

69:-

T-shirts 4995

100% bom, kort ärm fl . färger. Dam 

rund hals el. v-ringad. Stl. s-xxl. 

Herr rund hals. Stl. s-3xl.

Leggings 25:-
Mönstrade, fl . olika stl. 104-152 cl.

Sweatjacka 99:-
Randig med huva, fl . färger. 

Damstl. s-xxl.

Pikétröjor 99:-
100% bomull. Fl. färger. 
Herrstl. s-xl.

Sweatset 129:-
Jacka med huva. Flick/pojk. 

Flera olika mönster o färg-
kombinationer. Stl: 100-150 cl.

Sweatjacka 129:-
Med huva. Olika mönster och 

färgkomb. Herrstl. s-xxl.

Leggings 4995

I bomull/elastan. Långa el capri.

Herrstl. s-6xl                                                                                                            

99:-

Joggingbyxor
Olika modeller och färger.

MSockar 5:-/par
Med olika motiv och i fl era färger. Dam, barn,och herr.

Ett måste
i varje

garderob! ■ – dagen då 
de inte var roligt längre.

Jag förstår mig inte på 
människor som hämtar ut 
jackor som inte är deras. 
Förstår heller inte hur man 
som anställd på en klubb el-
ler bar inte alls är uppmärk-
sam över jackorna som nå-
gon precis hängt in. Hur 
kan man promenera hem 
i en jacka, med någon an-
nans värdesaker i utan någ-

ra som helst problem?
Detta hände mig, på 

Tempel.

vara på stället 
mer än en halvtimme inn-
an jag skulle gå, och då hit-
tar inte garderobiären min 
jacka. Jag får stå i 2,5 tim-
me för att se så hon skulle 
hitta den. Men nej.

Nu vill jag bara upp-
märksamma er där ute, att 

det finns personer som tyd-
ligen ser det som nöje att 
springa runt i andras tillhö-
righeter.

Vill också uppmärksam-
ma personalen på Tem-
pel att de bör vara lite mer 
noggranna vid utlämning-
ar och kanske kontrollera 
nummer på brickorna lite 
bättre.

■ vid inläm-
ning av plagg i garderob 
är följande:

av 
plagg lämnar garde-
robspersonalen ut en 
bricka med ett num-
mer till gästen.

lämnar gäs-
ten in sin bricka och får 

ut det plagg som brickans 
nummer hänvisar 

till. Brickan är en 
värdehandling 
som gästen mås-
te ta till vara på 
då detta är det 

enda beviset på 
att jackan är veder-

börandes.

har kvar sin 

bricka och plagget ej finns 
i garderoben ersätter vi all-
tid gästen för plagget.

tyvärr ej av in-
sändaren om han/hon ha-
de bricka vid tillfället men 
om så var fallet får perso-
nen gärna ta kontakt med 
mig.

SVAR DIREKT:
BRICKA?

”Det framgår 
tyvärr ej av insän-

daren om han/
hon hade bricka 

vid tillfället”



Det lönar sig alltid att handla ombord. På nya Hamlet har butiken 
blivit större och ljusare, vilket ger dig en större shoppingupplevelse. 
Parfymavdelningen blir som en ”shop in shop” där du får råd och 
tips. Ett verkligt ansiktslyft! Här hittar du goda drycker, godis och 
parfym till priser som ligger långt under motsvarande varor i land.
Välkommen ombord!

Smygpremiär på nya Hamlet. 
Vi presenterar stolt ShopXpress 

– vår nya butik!

Mer info på: www.futuren.se

Akupunktur massagesula

Prata ögonlaser

Make-up

Träning

Yoga

Professionell hjälp av terapeuter

Coaching och stresshantering

Utveckla din potential

Personlighetstest

Aurafoto

Träffa medium

Andlighet

Fika och luncha

Och mycket mycket mer

Träffa Kiropraktorer

Få massage

Göra allergitest

Allt inom kosttillskott

Vegetariska produkter

Terapeutiska oljor

Hälsochoklad

Kostrådgivning

Viktminskningsprodukter

Ekologisk hårvård

Hudvård

Skönhetslaser

Fettreducering mage

Fotriktiga skor

På hälsomässan kan du:

IDROTTENS HUS 
9-10 april 
kl 10.30 -17.30

Entré 100:-

Hälsa    Friskvård    Skönhet

HÄLSO
MÄSSA

Alternativ

100 utställare - 40 seminarier

www.dackfynd.se

Månd-Torsd 8-18
Fredag 8-17
Lördag 10-14

Tel: 042-15 07 00

RÄNTE-
FRITT 
6 månaders ÄKTA RÄNTEFRITT!

Aviavgift

0:-

VÅRKLIPP!

Alla priser inkl. montering & balans. Miljöavg. tillkommer.

Begränsat antal! Res. för slutförsäljning

Excellence
Säkerhet, komfort, estanda

895:-/st
225/55 VR16. Ord  1150:-

ntal! Rest antal! ResReBeggggggggggräääännnsssssat antal! ReBeggggggggggggggggrääääääännnnnnnsssssssssssat antal! ReR lj i glj gi

Effi cient Gri

695:-/st
195/65 HR15. Ord  950:-

8990:-/st

18” KOMPLETTA HJ L

Prisex: 225/40x18. Ord ris 14.990:-

LND LYX

alda bilmodeller, bl.a. V.A.G, Ford, Saab.



HIF - KALMAR 20/5 kl 16.00

Fredagen den 20/5 kl 16.00 slår vi

 återigen upp portarna för Tjejdagen.
HIF + GLAMOUR = TJEJDAGEN

Biljetterna kan köpas på www.hif.se, eller i HIF-shopen på Olympia. 
Biljettpris: 325:- varav 5:- går oavkortat till 
Hemlösas Hus. För mer info, besök hif.se/tjejdagen

senza modello

FFFFFrrrr
 åååååttttt

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

En ren
och fi n bil!

1.500:- 
ord. pris 3.500:-
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Välkommen in 
i värmen!
Fjärrvärme är en gemensam sak. Det är hela tanken. 
Istället för att alla har varsin panna har vi en och den 
äger vi tillsammans. Då blir vi alla en del av ett krets-

lopp. Här i Helsingborg. Det gör det billigare för dig, 
bättre för miljön och säkrare för alla. Så välkommen 
in i gemenskapen på www.oresundskraft.se

Vi samarbetar 
för ökad tillväxt

www.helsingborgbusinessregion.com

Hos oss får ni - Kompetens, Valfrihet och Omtanke

De flesta modellerna går att få med styrka
 av solglasögon lörd 9/4 kl 10 -15

Välkommen på visning

Kullagatan 8-10 Helsingborg 
042-13 65 03 www.kullaoptik.se

 HD 

Hej Helsingborg! Har du något roligt att 
berätta, fi nns det frågor du önskar svar 
på eller efterlyser du något? Hör av dig!

Kenny Lindquist

Kommentera: hd.se/hdjouren
Mejla: hdjouren@hd.se
Ring: 042-489 93 89 (tis och tor 10–11.30)

JOUREN



SVERIGE & VÄRLDEN

NYHETER I KORTHET

NYHETER I KORTHET

 

I går presenterade Riks-
banken vilka som ska pry-

da de svenska 
sedlarna fram-
över. Temat 

är svenska 
kulturper-

sonligheter under 1900-ta-
let. Regissören Ingmar 
Bergman pryder den nya 
200-kronorssedeln och 
Astrid Lindgren förgyller 
den nya tjugan. 
Skånskan Bir-
git Nilsson ska 
pryda fem- 
hundringen.
 

CITATET
23-åringen höll musen 
i svansen och bet till. 
Hade han bara dödat 
musen hade han slup-
pit straff, men efter-
som den berusade 
mannen bet huvu-
det av musen måste 
musen ha upplevt 
skräck innan den 
dog, fastslår hovrät-
ten. Mannen döms nu 
till dagsböter för djur-
plågeri, enligt SR. 
 

Den domare som på väg till jobbet 
stoppades rattfull slipper disciplin- 
påföljd. Det rättsliga straffet för kvin-
nan blev dagsböter, enligt SR.

 
På grund av författningstekniska frå-
gor flyttas rättegången mot premiär- 
minister Berlusconi upp till den 31 
maj, enligt BBC.

Poker handlar inte om tur utan skick-
lighet, det fastslår Högsta domstolen 
som friar arrangörerna av en poker-
turnering som åtalats för dobbel.

”Det finns 
en trött-
het efter 
tio år.”

SOPPATORSK  FÖR JAS-PLANEN
■

Mänskliga sköldar 
problem för Nato

Enligt källan ska Khaddaf-
fis taktik, att gömma stri-
dande förband i tätt befol-
kade områden och att söka 
skydd bland civila, göra det 
svårt för Natos piloter att 
genomföra sina flygupp-
drag, rapporterar Reuters.

I Misrata uppges reger-
ingsstyrkor härja fritt, trots 

att staden i teorin kontroll- 
eras av rebellerna.

De senaste rapporterna 
inifrån staden vittnar om 
stort lidande bland civilbe-
folkningen. 

Många faller offer för 
artilleri, krypskyt-
tar och den svåra 
livsmedelsbristen 
som råder.

Beskedet från 
Nato, att man gör 
allt man kan för att 
skydda Misrata och 
dess invånare, kommer 
vid en tidspunkt där Nato 
från rebellhåll kritiseras för 

att de agerar för långsamt.
Kritiken mot Natos pas-

sivitet ökar nu i intensitet.
– Regeringstrupperna 

är rädda för Natos bomber, 
problemet är att Nato inte 
bombar någonting, säger 

rebellsoldaten Idriss 
Abdel Karim till 

Reuters.
Enligt BBC  

stiger nu vreden  
i rebellfästet Ben-

ghazi dit många 
skadade från strider-

na i Misrata evakueras.

offer för 
skyt-
åra 
n 

n 
ör 
att 
och 

kommer 

bombar nå
rebells

Abd
Reu

sti
i re

gha
skada

na i Misra

KRITIK
”Problemet är att 
Nato inte bombar 

någonting.”

■

– Hon ser ut som en ut-
ländsk drottning. 
– Birgit Nilsson? Visste jag 
inte vem det är.

– Peps Persson hade varit 
häftigt, fast det är kanske 
lite för mycket stek för ho-
nom.

■

– Nej. Borde jag veta det?

– Jag är så dålig på skåning-
ar. Den enda jag kommer 
på är Björn Ranelid och ho-
nom vill jag absolut inte se. 

■

– Ingen aning! 
– Birgit Nilsson? Aldrig 
hört talas om, hon ser ut 
som drottningens morsa.

– Skåning... jag vet inte. Jag 
hade velat se Palme, han 
gjorde mycket för Chile 
och var en stor politiker. 

■

– Vet inte. Hon ser lite ut 
som en drottning. 

– Någon som hela svenska 
folket känner till. Zlatan, 
kanske. Vi kör på Zlatan!

■

– Det är Birgit Nilsson. Hon 
var operasångerska.

– Jag vill se någon som har 
gjort något bra. Personen 
ska signalera något posi-
tivt, säger Johanna Norde-
gaard.
– Astrid Lindgren, kanske, 
säger dottern Felicia Bru-
nér. 

Ett försök att storma den 
förre presidenten Gbagbos 
residens i Abidjan miss-
lyckades på onsdagen.

Enligt Franska källor ska 
de FN-ledda förhandling-
arna strax innan ha strand- 
at. Skulden för de haverera-
de samtalen föll på Gbagbo, 
enligt BBC.

Rivalen Ouattaras styr-
kor svarade med att attack-
era Gbagbos högkvarter 
i landets ekonomiska hu-
vudstad Abidjan.

– Vi ska hämta Laurent 
Gbagbo från hans håla och 
överlämna honom till re-
publikens president, sa en 
av Ouattaras talesmän till 
Reuters. 

Motståndet var dock  
hårdare än väntat och  
anfallarna tvingades till  
reträtt.

FAKTA: DE SKA  
PRYDA PENGARNA: 

 VI VISADE EN BILD PÅ BIRGIT NILSSON OCH FRÅGADE: 
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Susan Engvall och Helene Nyrell är två helt vanliga mam-

mor, med en ovanligt stark drivkraft. Vilket har tagit 

dem och deras gemensamma företag me&i högt upp på 

karriärstegen. I år lanserar de sin 13:e barnklädeskol-

lektion och har 750 försäljare i ett fl ertal länder. Vi bad 

Susan Engvall att berätta om framgångssagan.

Vad hade ni med er i bagaget när ni bestämde er för 

att starta ett företag tillsammans?

– Helene har jobbat i textilbranschen i över 20 år, varit 

marknadschef och inköpschef på Freds La Mote och arbe-

tat inom Bik-Bok-koncernen med inköp och design. Hen-

nes karriär började faktiskt på Takano, om ni minns de 

mintgröna och rosa joggingoverallerna som de coola tje-

jerna hade på 80-talet tillsammans med pumps! Jag har ett 

förfl utet inom Tv och fi lm, har arbetat som produktions-

assistent i Stockholm på Kanon Tv och som projektledare i 

bland annat Baluba Television med Peter Settman, i barn-

dramaproduktioner och barn-TV. Har också jobbat med 

den färgstarka Solveig Ternström i hennes produktions-

bolag Morsarvet och drivit ett produktionsbolag tillsam-

mans med två fi lmkollegor i Malmö. En gång egenföreta-

gare, alltid egenföretagare.Varför blev det just ett företag inom barnklädes-

branschen?– Egentligen började historien med julsaker. Vårt första 

projekt tillsammans var en julmarknad i Rosendals anda i 

Skåne. Vi åkte på inköpsresor, designade egna julsaker och 

projektet växte sig större och större. Efter det förstod vi 

att vi jobbade bra ihop, hade samma värderingar och rätt 

känsla. Vi funderade både på inredningsbutik och café inn-

an vi bestämde oss för barnkläder. Vi hade själv små barn 

och tyckte att utbudet var enformigt och saknade kläder av 

hög kvalitet som inte var så stereotypa som de stora kläd-

kedjornas utbud.  
Hur gick ni tillväga? Det är ju många bitar som ska 

falla på plats design, ekonomi, produktion, mark-

nadsföring, försäljning…
– Helenes erfarenhet som designer och inköpare gjorde att 

vi snabbt kom igång med att leta leverantörer och välja rätt 

material till våra plagg. Jag hade kundperspektivet, med 

erfarenhet av att ha handlat mycket barnkläder till mina 

egna tre barn, och visste vad barn vill ha. Det svåra var 

att övertyga de som var betydelsefulla för oss i början när 

företaget skulle starta igång. Banken ville exempelvis att 

ALMI skulle gå in i projektet, vilket de inte gjorde. Som tur 

var lyckades vi övertyga banken ändå. 

Varför valde ni att sälja kläderna via homeparty 

istället för butik?– Vi tyckte att det var en utmärkt form av försäljning och 

satte en profi l på vilka säljare vi ville anlita. Vi ville vända 

töntstämpeln och göra hemförsäljningen till något trendigt 

som mammorna med intresse för design och mode gick på. 

Det lyckades vi med genom att från början rekrytera säl-

jare med rätt profi l. Genom hemförsäljningen får vi full 

kontroll över vår distribution, kan snabbt styra våra säljare 

dit vi vill och är inte beroende av några inköpare i butik 

där ett märke är hett under ett par säsonger. Inom hem-

försäljningen såg vi en långsiktighet och stora expansions-

möjligheter. Vi kan också lätt applicera affärsmodellen på 

nya marknader, vilket vi gjort i Norge, Finland, Holland 

och nu Tyskland till hösten. Nästa vår är det förhoppnings-

vis Englands tur.
Det har utan tvekan varit ett bra val!

– Ja, vi kom i rätt tid och med rätt uttryck. Första räken-

skapsåret, 2004 - 2005, omsatte vi 18 miljoner och gick med 

vinst. Idag omsätter vi 180 miljoner och har ca 10 procents 

vinstmarginal. Vinstmarginalen jobbar vi på och målet är 

att inom ett till två år ha en 15 procentig lönsamhet. Många 

undrar om vi inte är förvånade över att det gått så bra men 

faktum är att det hela tiden har varit vår medvetna sats-

ning. Vi tänkte väldigt stort från första början. Detta skulle 

bli ett framgångsrikt företag, ingen liten hobbysyssla. Men 

visst, ibland nyper vi oss i armen.Berätta om grundtanken bakom designen och hur 

den utvecklats?– Vi ville göra coola kvalitetskläder till barn med enkla 

grafi ska mönster i klara färger. Kläder för barn som deras 

föräldrar vill köpa. Sedan har vi kläder till mammorna 

också, för att kunna matcha sina barn i både färger och 

mönster. Ett 70-talstänk som vi själva är uppväxta med. 

Förra säsongen lanserade vi en ny linje för de äldre barnen, 

så kallade tweens 8-14 år, me by me&i, för de som vuxit upp 

med och vuxit ur me&i. Detta märkte vi ett behov av bland 

våra kunder som ville fortsätta att köpa högkvalitativa kläder 

med coolt uttryck till sina lite större barn. Denna säsong lan-

serar vi också en babykollektion i samarbete med stylisten 

och mamabloggaren Cecilia Blankens.
Har tanken på att sälja via butik dykt upp någon gång?

– Det fi nns ingen önskan att sälja i butik. I så fall ska vi 

starta vår egen me&i-kedja!

Hur har denna företagssaga påverkat er som 

personer?– Svår fråga. Men jag tror att vi har blivit stärkta av den. Vi 

har fortfarande roligt och trivs väldigt bra med att jobba 

ihop. Men vi har åldrats, det är mycket press och stress och 

allt har inte gått vår väg, som företagare stöter man hela 

tiden på problem och att saker inte blir som man tänkt sig. 

Det faktum att ni är framgångrika kvinnor – känner 

ni att synen på er är annorlunda än den på fram-

gångsrika män?– Nej, egentligen inte. Fast efter ett föredrag vi höll kom 

det fram en man och sa ”Vilka duktiga män ni har, för de 

måste väl ha varit hemma och tagit hand om hus och barn 

nu när ni har så mycket att göra”. Vi tittade förvånat på 

honom och sa ”nä, vi tar hand om hus, barn, hämtar och 

lämnar på dagis och skola, handlar och lagar mat. OCH 

driver vårt företag”. Ha, ha…Om man tittar i backspegeln– vad har ni verkligen 

lyckats bra med och vad önskar ni att ni hade gjort 

annorlunda?– Vi kom med en bra affärsidé, i rätt tid och visste hur vi 

skulle genomföra den. Däremot skulle vi varit mycket nog-

grannare några gånger när vi anställde personal, det sliter 

när det inte fungerar. 
Hur vill ni vidareutveckla me&i i framtiden?

– Vi vill fortsätta utveckla me&i på nya marknader och i 

nya kundsegment. Vi har tusen idéer, det gäller bara att 

välja rätt idé, rätt tid och inte satsa på för många samtidigt. 

Tips och råd till andra som har entreprenörsdrömmar?

– Har du en bra affärsidé och vet hur du ska genomföra 

den - kör så det ryker och var beredd på att hitta nya vägar 

när du stöter på hinder! 

Susan Engvall & Helene Nyrell, me&i:”Vi tänkte stort och 
framgångsrikt från första början”
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Varför valde ni att sälja kläderna via homeparty 

istället för butik?– Vi tyckte att det var en utmärkt form av försäljning och 

satte en profi l på vilka säljare vi ville anlita. Vi ville vända 

fitöntstämpeln och göra hemförsäljningen till något trendigt 

som mammorna med intresse för design och mode gick på. 

Det lyckades vi med genom att från början rekrytera säl-

jare med rätt profi l. Genom hemförsäljningen får vi full 

fikontroll över vår distribution, kan snabbt styra våra säljare 

dit vi vill och är inte beroende av några inköpare i butik 

där ett märke är hett under ett par säsonger. Inom hem-

försäljningen såg vi en långsiktighet och stora expansions-

möjligheter. Vi kan också lätt applicera affärsmodellen på 

nya marknader, vilket vi gjort i Norge, Finland, Holland 

och nu Tyskland till hösten. Nästa vår är det förhoppnings-

vis Englands tur.
Det har utan tvekan varit ett bra val!

– Ja, vi kom i rätt tid och med rätt uttryck. Första räken-

skapsåret, 2004 - 2005, omsatte vi 18 miljoner och gick med 

vinst. Idag omsätter vi 180 miljoner och har ca 10 procents 

vinstmarginal. Vinstmarginalen jobbar vi på och målet är 

att inom ett till två år ha en 15 procentig lönsamhet. Många 

undrar om vi inte är förvånade över att det gått så bra men 

faktum är att det hela tiden har varit vår medvetna sats-

ning. Vi tänkte väldigt stort från första början. Detta skulle 

bli ett framgångsrikt företag, ingen liten hobbysyssla. Men 

visst, ibland nyper vi oss i armen.Berätta om grundtanken bakom designen och hur 

en utvecklats?Vi ville göra coola kvalitetskläder till barn med enkla 

fi ska mönster i klara färger. Kläder för barn som deras 

fifi
äldrar vill köpa. Sedan har vi kläder till mammorna 

å, för att kunna matcha sina barn i både färger och 
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ingen önskan att sälja i butik. I så fall ska vi 

gen me&i-kedja!

Hur har denna företagssaga påverkat er som 

personer?– Svår fråga. Men jag tror att vi har blivit stärkta av den. Vi 

har fortfarande roligt och trivs väldigt bra med att jobba 

ihop. Men vi har åldrats, det är mycket press och stress och 

allt har inte gått vår väg, som företagare stöter man hela 

tiden på problem och att saker inte blir som man tänkt sig. 

Det faktum att ni är framgångrika kvinnor – känner 

ni att synen på er är annorlunda än den på fram-

gångsrika män?– Nej, egentligen inte. Fast efter ett föredrag vi höll kom 

det fram en man och sa ”Vilka duktiga män ni har, för de 

måste väl ha varit hemma och tagit hand om hus och barn 

nu när ni har så mycket att göra”. Vi tittade förvånat på 

honom och sa ”nä, vi tar hand om hus, barn, hämtar och 

lämnar på dagis och skola, handlar och lagar mat. OCH 

driver vårt företag”. Ha, ha…Om man tittar i backspegeln– vad har ni verkligen 

lyckats bra med och vad önskar ni att ni hade gjort 

annorlunda?– Vi kom med en bra affärsidé, i rätt tid och visste hur vi 

skulle genomföra den. Däremot skulle vi varit mycket nog-

grannare några gånger när vi anställde personal, det sliter 

när det inte fungerar. 
Hur vill ni vidareutveckla me&i i framtiden?

– Vi vill fortsätta utveckla me&i på nya marknader och i 

nya kundsegment. Vi har tusen idéer, det gäller bara att 

välja rätt idé, rätt tid och inte satsa på för många samtidigt. 

Tips och råd till andra som har entreprenörsdrömmar?

– Har du en bra affärsidé och vet hur du ska genomföra 

den - kör så det ryker och var beredd på att hitta nya vägar 

när du stöter på hinder! 
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Näringslivsdagarna 13-14 oktober. 

Anmäl dig nu!

>> sid 24-25

Guldkantad 

näringslivsfest

Vem vinner pris för årets marknadsförare, 

årets evenemang, årets designer och årets 

personlighet? På GuldkärnanGalan den 14 

oktober hyllas aktörer som lyft och synlig-

gjort nordvästra Skåne.

DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FÖR HELSINGBORG BUSINESS REGION

Fruktbart samarbete

Helsingborg Business Region (HBR) 

bildades med målet att effektivisera 

näringslivsarbetet i regionen. Både på 

hemmaplan och genom gemensam mark-

nadsföring utanför vårt område.

Nummer 5 | 2010

HELSINGBORG

REGION

Studenter löser 

företagsproblem

24 BizNiz Camp är ett nytt inslag på Nä-

ringslivsdagarna. Studenterfrån Campus 

Helsingborg har ett dygn på sig att lösa en 

affärsutmaning som några av regionens 

företag har formulerat. Det vinnande la-

get presenteras på Marknadsföreningens 

Frukostklubb. >> sid 26

B J U V  B Å S TA D  H E L S I N G B O R G  H Ö G A N Ä S  K L I P PA N 

LANDSKRONA SVALÖV ÅSTORP ÄNGELHOLM ÖRKELLJUNGA

>> sid 30-31

Dan Nilsson (t v) och Rikard Axelsson. E-handlare med passion för roliga prylar.

Nästa nummer av ”Helsingborg Business Region” 
utkommer i samband med Företagsamma Ängelholm. 

Boka din annons senast 15 april! 
Vill du veta mer om bilagan kontakta din säljare:

Jan Bergquist 042-489 90 71 
Jörgen Persson 042-489 94 54

Marcus Rönnberg 042-489 91 49

Ett samarbete mellan:

Tema: 

Företagsamma 

Ängelholm

Nästa nummer 
ute 27/4!

Kompletta glasögon inklusive allt.
Enkelslipade 995:- Progressiva 2495:-
Över 1000 olika bågar i butiken. Välj vilken du vill – den ingår i vårt låga fasta 
pris. Precis som antirefl exbehandling, repskydd och extra tunna glas. 
Allt ingår, oavsett syn- och brytningsfel. Välkommen.

Helsingborg: Väla (vid Hemma/Grizzly), 042-402 23 00. 
Synundersökning till kl 19.30.

I priset 
ingår alltid

valfri båge, extra 
tunna glas, repskydd &
antirefl exbehandling.

Oavsett syn- och 
brytningsfel.

Av Socialstyrelsen legitimerade optiker. www.smarteyes.se
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■ En lika god som middag  
får du genom att mixa din 
egen nässelpesto och blanda med 
nykokt .

■

■

■



Henok Goitom har fått sparsamt 
med speltid i Almeria den här 
säsongen, men nu kanske chan-
serna ökar. Tränaren José Luis 
Oltra får nämligen sparken, och 
ersätts av Roberto Olabe. Alme-
ria ligger sist i La liga.  

Skadorna från förra säsongen 
är borta, men nu har IFK Göte-
borg fått ett annat problem. Fle-
ra spelare ligger däckade i feber 
inför helg ens derby mot Häck-
en. Värst är det för Tobias Hysén 
som ligger nerbäddad med över 
40 graders feber.  

”Hugger 
hellre  
sten än  
spelar för  
Magath.”

CITATET

Liverpools mittback Daniel 
Agger har sannolikt spe-
lat färdigt för den här sä-
songen. Den otursförfölj-
de dansk en skadade knä-
et redan efter 25 minuter  
i helgens match mot West 
Bromwich.  

Mario Balotelli fortsätter 
att skapa rubriker av det ne-
gativa slaget. I helgen var 
20-åringen ute i Manches-
ternatten och blev utslängd 
– från en strippklubb. Då 
ska han även ha börjat bråka 
med några av vakterna.  

■

SPORT

Rögles chanser till elit-
serieavancemang försvann 
när laget förlorade mot 
Växjö med 4–2. 

– Det är mest tomt. Käns-

lorna tar slut. Vi för-
söker och krigar 
men någonstans 
stod det skrivit 
att det inte skul-
le gå, säger trä-
nare Björn Hell-
kvist till Viasat. 

Växjö var klart för 
elitserien men blev ändå 
övermäktigt för Rögle. För-
sta perioden började bra 

för Rögles del med 
ett snabbt mål av 
Jesper Jensen ef-
ter fyra minuter 
men kvittering-
en kom bara två 

minuter senare.
– Det är skönt att 

slippa spekulationerna, 
okej för att vi har haft skoj 
ett par dagar men med den 
här publiken ger man hund-

ra procent, säger Växjös Jo-
han Andersson till Viasat.

Det var han som satte 
den slutliga spiken i kistan 
när Rögle tog ut målvakten 
med tre minuter av match-
en då resultatet fortfarande 
var 2–2. Två gånger tappa-
de Rögle pucken och Johan 
Andersson kunde kontra in 
både 3–2 och 4–2. 

–  Växjö är ett riktigt bra 

lag och ska ha all eloge men 
just nu känns det bara rik-
tigt tråkigt, vi hade chan-
sen att gå till elitserien, sä-
ger Simon Olsson till Via-
sat, som menar att Rögle 
inte föll på sin trötthet. 

– Vi skapar många chanser 
men alla spelar inte på topp 
och det krävs i sådana här 

matcher. De här matcherna 
är så roliga att spela så att 
tröttheten inte känns. 

Simon Olsson lovar dock 
att elitserien inte ligger 
långt bort.

– Jag ska spela i elitserien 
inom kort tid, med Rögle. Vi 
ska ta oss upp nästa år, det 
är inget snack om saken.  

Här dör elitseriedrömmen

Växjö 9 6 3 0 31– 14 23
Modo 9 4 4 1 28– 15 17
Södertälje 9 4 3 2 27– 22 17
Rögle 9 3 2 4 26– 26 13
Mora 9 2 0 7 19– 38 6
Örebro 9 1 2 6 24– 40 5

VÄXJÖ RÖGLE

■

INGET  
SNACK

”Vi ska ta oss upp 
nästa år, det är 
inget snack om 

saken.” 



FOTBOLL        ALLSVENSKAN
”Så som vi bedömer det kan han gå för 
fullt igen.”

”Jag står till hans förfogande.”

■

”Jag s

Absolut. Man gjorde kanske ingen toppinsats 
men som lag gjorde man en riktigt bra match. 
Man släppte inte in så mycket målchanser och 
utnyttjade de situationer man fick, de fick ett 
riktigt fint mål på ett snabbt omställningsspel. 

Svårt att säga efter bara en om-
gång. Men det resultat som var 
lite överraskande var att Öre-
bro slår Göteborg borta, om 
man nu kan kalla det överras-
kande. 

Nej, det är alltid så efter att man har förlorat 
en match, då vill man slå ifrån sig och hacka 
lite motståndarna, men det är absolut inte oro-
ande. I början på säsongen vet lagen inte rik-
tigt var de står och att HIF sjönk ner handlar 
om att de måste bli trygga i försvarsspelet och 
det ger motståndarna lite extra spelövertag. 
Det kommer nog att sätta sig under de första 
matcherna. 

Jag tror säkerligen att Gerndt är nöjd med att 
laget vinner. Det är klart att det är viktigt att 
forwardsen kommer igång med målproduk-
tionen men det kommer vi kanske se i nästa 
match mot Elfsborg – det är en tidsfråga. 

Hemmaplan mot Elfsborg, en 
toppmatch. Två favoriter som 
möts i andra omgången, det 
kan nog bli en upphaussad 
match, en match som båda lag-
en vill vinna. Jag tror på fördel 
till HIF.

Klart att man vill ha samma startelva men det 
är en konkurrensfråga också. Det finns ett an-
tal på bänken, Mattias Lindström och Markus 
Bergholtz till exempel, duktiga spelare som vill 
bevisa att de kan. Det behöver absolut inte vara 
negativt, utan det kan vara positivt för laget.  

Man letar lite efter sitt spel och sina roller i la-
get. För HIF:s del handlar det om att Sundin 
och Gerndt fortsätter att lägga ner samma jobb 
och skapar målchanser, de är otroligt farliga 
för alla lag. 

Jag trodde ju på vinst men jag trodde att det 
skulle vara bättre spel. De spelade tillbaka väl-
digt mycket och kunde ha kört på mer framåt. 
Men det var väl för att de skulle bevaka vinsten, 
men jag tyckte att spelet blev för defensivt. 

Det var väl att Norrköping 
vann mot Gais. Det är roligt 
att nykomlingarna gjorde så 
bra ifrån sig.

Nej, han är bara avundsjuk. 

Han hade nog bara en dålig dag, vi får hoppas 
att han kör sitt vanliga race nu på söndag. Jag 
vet faktisk inte riktigt vad det innebär om han 
inte kommer upp i normal standard, men han 
får nog spela i alla fall. Man kan ju inte lägga 
allt ansvar på honom. 

De är tippade som svenska mästare men jag 
tror att det blir vinst på Olympia, det känns 
säkert. De hade ju svårt mot Häcken. 

Det blir väl lite kasst på mittfältet, men man 
kan ju hoppas att det inte är så långva-
rigt. Samtidigt så tycker jag att HIF 
har en bra avbytarbänk.  

Det blir mer strid och krig-
ande i den här matchen, 
det blir så i toppmatcher-
na. Spelet blir snabbare 
än mot de ”vanliga” la-
gen. 

Det gick helt enligt planerna, 
en fantastisk inledande se-
ger. De hade inte kunnat 
göra det bättre, nu är de 
inne i vinnarzonen. 

Jag trodde ju att Syrianska 
skulle ta Gefle. 

Äh, han är bara en dålig för-
lorare, det blir man när man 
har förlorat fyra matcher på 
raken mot HIF. Det är inget 
jag oroar mig för. Så länge vi 

vinner så lutar jag mig tryggt 
tillbaka i Karlssons trygga 

famn. 

När vår landslagsforward inte är på topp och är 
skadad är det så klart inte bra. Men vi får hopp-
as han är tillbaka snart och 
sen har vi ju Sundin som 
var riktigt bra. 

De är ju segertippade 
men vi har goda möjlig-
heter. På ett välfyllt och 
kokande Olympia blir vi 
svårslagna.

Det innebär att Mat-
tias Lindström går 
upp på yttermitt-
fältet och bju-
der upp till en ny  
vinnardans. 

Avgörande blir om Ardian Gashi kan hålla sig 
50 centimeter ifrån Anders Svensson under 
hela matchen.  Kan vi stoppa honom så är det 
bra. Sen gäller det om Markus Nilsson kan hål-
la sig nära sin ”släkting” Lasse Nilsson, de de-
lar i alla fall samma efternamn. Det blir nog en 
match i matchen. 
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STORSATSNINGEN

■ 

■ För fem år sedan satsade HIF stort på spelarimporter. Nu finns  
ingen av dem kvar i laget. Hur har det egentligen gått för de gamla 
HIF-stjärnorna? 

Så gick det för HIF:s importer

■ 

■ 

■ 

■ 

■ ■ 

STJÄRNA  
I SYD- 

AFRIKA

HAMNADE  
I ÖSTER



NÖJE

Dj-battlande äger inte rum 
varje kväll i Helsingborg. 
Men i kväll är det dags för 
fem stålhjulssnurrare att 
charma publiken. Aron 
Mesterbasic är en av dem. 

– Intresset kom vid tolv 

års ålder men slog igenom 
på riktigt när jag var sex-
ton. Och jag har väl hållit 
på sen dess. 

Han bor på Dalhem men 
gör ändå sin första spelning 
i Helsingborg i kväll. 

– Jag är från Halmstad 
från början så jag har spel-
at mest där och så i Falken-
berg och Varberg. Jag satt 
på ett bokningsbolag som 
brukade ordna spelning-
ar åt mig men jag slutade 
i september för att hinna 

hålla på med online-radio. 
Hemsidan heter playfac-

tory.se och Aron Mester-
basic sänder där på tisda-
gar och lördagar.

Genren är techno, tech-
house eller progressiv hou-
se. Och det är just musi-
ken som gjor-
de Opening 
act lockan-
de. 

– För min 
del är 
det 

inte så viktigt att vinna 
utan jag såg en chans att 
få ut musiken, och att folk 
upptäcker att det fi nns an-
nan slags musik än den som 
bara spelas på klubbarna. 
De flesta klubbar har ett 
väldigt kommersiellt stuk. 

– Tyvärr inte. Det är 
något som jag vill 
satsa på i framtiden 

men jag har för 
dåligt med 
tid. 

– Jag har sett ett par avsnitt 
av dokumentären om dem 
på svtplay och låten ”Bul-
let” är dansvänlig och helt 
okej.

– Annars är det trev-
ligt att se kvinnliga dj:s 
i en väldigt mansdomine-
rad bransch, så hatten av 
för dem.  

FAKTA: 
■

■

■

■

ARONS 4 TIPS

Redo att charma publiken

■
■

I veckan var det 17 år sedan 
Nirvana-sångaren Kurt Co-
bain tog sitt liv i Seattle, 27 
år gammal. 

Detta uppmärksamma-
de hans hemstad Aberdeen 
genom att resa en skulptur 
till rocksångarens ära. 

Skulpturen, som har 
skepnaden av en gitarr, 
står i närheten av Young 
Street-bron, den bro som 
Cobain sjöng om i låten 
”Something in the way”. 

Carola och Christian ”Kick-
en” Lundqvist från The 
Poodles ska båda medverka 
i vintershowen ”Stjärnklart 
2011”. Även Shirley Clamp, 
Salem Al Fakir och Orup är 
klara för turnén. 

Förutom artist, modeska-
pare, författare och skiv-
bolagsdirektör kan Jay-Z 
nu skriva redaktionschef på 
sitt visitkort. Rapparen lan-
serar det digitala magasinet 
Life and Times. 

Svenska popartisten Brit-
ta Persson är klar för Si-
estafestivalen i Hässleholm 
som anordnas den 2–4 juni.
Andra band som är klara är 
Hercules and love affair och 
Twin Atlantic. 

Karin Hübinette ska leda en 
egen pratshow i SVT. Pro-
grammet ska ligga någon-
stans mellan samhällspro-
grammet ”Agenda” och prat-
showen ”Skavlan”, skriv er 
Aftonbladet. 



Bengt har jobbat på Rikskatte-
verket i tjugo år och lever ett 
väldigt inrutat liv. Men som en 
blixt från klar himmel blir han 
lämnad av sin fru. 

– Pjäsen startar egentligen 
där, precis i det läget. Hela hans 
värld rämnar men han försöker 
på sitt lilla vis att bör-
ja leva som en ny 
människa. 

Tobias Borvin 
beskriver före-

ställningen som ”tragikomisk” 
och är själv väldigt olik karaktär-
en. ”Rätt ska va rätt” är skriv-
en av Krister Kern, en gammal 
vän och studiekamrat från Scen-
skolan i Göteborg. Från början 
var den inte skräddarsydd för To-
bias Borvin. 

– Han skrev den till sig själv. 
Men den fastnade hos mig, jag 
tyckte så mycket synd om stack-
ars Bengt så jag frågade om jag 

fick spela 
den. Så 

nu är 

det tredje gången 
jag gör den. 

Som soppteater 
har han gjort den 
vid två tillfällen. 
Men det känns 

ännu inte lika säkert som att sät-
ta sig i en cykelsadel. 

– Nej, det går ju så lång tid mel-
lan varje tillfälle så man får bör-
ja om. Men det går snabbare och 
snabbare att repa för varje gång. 

Tidigare 

har Tobias Borvin haft med sig 
musiker.

Men den här gången är han 
helt själv med gitarr, repliker 
och sångröst. 

– Det är bra att vara ensam, 
eftersom Bengt är så ensam. 

Däremot kan det dra lite extra 
i nervtrådarna innan man går 
upp framför publiken. 

– I vanliga fall är man tillsam-
mans ett helt gäng innan och så 
säger man bara ”nu kör vi!”. Nu 
får man försöka peppa sig själv. 
Så det lär vara jättenervöst innan 
men väl på scen så släpper det. 

– Det kanske är lite tystare på te-
ater. Skramligare på restaurang 
kanske... äh, man får låta och äta 
och göra vad man vill, jag ska 
försöka klara av det ändå. 

FAKTA: 

■

■

■

■

Smeknamnet ”The Governa-
tor” fi ck Arnold Schwarzen-
egger efter att ha kandiderat 
för republikanerna och valts 
till Kaliforniens 38:e guver-

nör 2003, en post han läm-
nade i början av året.

”Governator” har han ska-
pat tillsammans med Stan 
Lee, mannen bakom bland 
annat ”Spindelmannen”, och 
serien handlar om en super-
hjälte som avgår som guver-
nör men fortsätter med sitt 
hemliga liv och att bekäm-
pa brott under täckmanteln 
The Governator. 

Till sin hjälp har han tre 
tonåringar.

– Jag ville göra något som 
riktade sig till ungdom-

ar och barn, säger ex-guver-
nören och fortsätter:

– Det är mycket motorcyk-
lar, bilar och racerbåtar men 
det är ingen våldsam serie.

Mer är på gång nu när han har 
lämnat politiken. Schwarzen-
egger avslöjar att han har pla-
ner på att återuppta sin fi lm-
karriär och redan fått mer än 
15 olika fi lmförslag. Men han 
vill inte svara på frågan om 
det blir en ”Terminator 5”.

Med filmer som ”Conan 

Barbaren”, ”Collateral da-
mage”, ”Twins” och framför 
allt ”Terminator” i bagaget, 
har Schwarzenegger gjort 
en lång resa från den lilla 
byn Thal, en förort till Graz 
i Österrike där han växte 
upp.

– Ingen trodde på mig 
när jag drömde om att bli 
skådis. De sade att jag pra-
tade med brytning, att min 
kropp var för stor och att 
jag aldrig skulle lyckas, 
säger Schwarzenegger.

■



Gör så här: Skicka ditt svar i ett SMS till 72130 (kostnad 10 kr + ev trafi kavg) Skriv CITYS (mellanslag) STANDUP 1, X eller 2

Ex. CITYS STANDUP 2. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Anställda och familj till anställda får ej deltaga.

Vinn två biljetter till
Näthat_IRL: Aron Flam, Jonatan Unge och Ola Söderholm
The Tivoli onsdag 13 april. På scen 19:30

Aron Flam har hyllats av Henrik Schyff ert och Magnus Betnér. Han har vunnit Årets Kamikaze, medverkat i RAW på Kanal 5 och han blev 

Rookie of the Year på svenska Stand-up galan 2009. Ola Söderholm gjorde den bästa roasten i svensk TV-historia i Roast på Berns och med-

verkar just nu i Tankesmedjan på P3. Han har skrivit för allt ifrån Morgonsoff an till Parlamentet. Jonatan Unge är fast ankare i Tankesmedjan 

och har gjort bejublade radiokrönikor i Morgonpasset i P3. Han har också fått utmärkelsen Årets Radiorookie på Radiodagen.

Vem av de tre har vunnit Bungy Comedy (Amatör-SM i stand-up)
1. Aron Flam     X. Jonatan Unge     2. Ola Söderholm

För övrig info www.thetivoli.nu

I en inte alltför avlägsen 
framtid har Korea lagt 
USA under sig och för-
slavat folket vilket givet-
vis är en situation som 
måste lösas med våld. 

Enformiga strider som 
tack vare korkade fien-
der blir en enkel historia 
varvas med torrt och trå-
kigt berättande. 

Onlinedelen duger 
men i den hårda konkur-
rensen bland förstaper-
sonsskjutare räcker inte 
Homefront till.

XXXXNÖJE SPEL

Uppföljaren till Spider-man: 
Shattered Dimensions blir Spi-
der-man: Edge of Time. 

Här byts dimensionshoppan-
de mot tidsresor och fyra spin-
delmän har blivit två. Till hösten 
släpps spelet till nästan varenda 
konsol. 
 

Mega Man Universe har lagts 
ned. Spelet var ett slags Little Big 
Planet för Mega Man-fans. 

Orsaken till nedläggningen 
är oklar med det kan ha att göra 
med att Mega man-pappan Ina-
fune hoppade av Capcom i höst- 
as.

Svenska Magicka har redan kul-
turklassats för sin humor och lätt- 
tillgänglighet. 

I uppföljaren hyllar/parodi- 
erar man Battlefield: Vietnam 
då trollkarlarna beger sig ut  
i djungeln. Den 12 april kan du 
köpa det till din PC. 

SPELNYHETER

Spindelmannen på 
tidsresande äventyr

Mega Man  
Universe läggs ner

Magicka: Vietnam 
får releasedatum

Rädda USA från
koreanerna En blek kopia  

på originalet

Trista lopp med futtiga bilar
”Gratis”-spelet Play 4 
Free är en blek kopia på 
det ”riktiga” Battlefield, 
men är inte helt utan 
meriter. 

Det är lättsamt un-
derhållande men saknar 
egentlig ambition ut- 
över att få folk att spen-
dera pengar. 

De som är bekant med 
tidigare spel kommer 
känna igen banor och ef-
ter någon timme är man 
mest sugen på Battle-
field 2. Shift är Need for Speed-

seriens allvarliga store-
bror med mer realistisk 

körning och licensierade 
bilar och banor. Det här är 
bilporr för luttrade entu-
siaster med inställnings-
bonanza och krav på både 
körförmåga och garage-
kunskap. 

Tyvärr faller det platt 
när de första timmarna  
i spelet nästan uteslutan-
de erbjuder trista lopp 
med futtiga bilar för att 

tillskansa sig erfarenhets-
poäng nog att låsa upp de 
mer intressanta bilarna 
och banorna. 

Man kan visserligen ta 
genvägar och köpa des-
sa delar med sina riktiga 
pengar, men det lämnar 
en unken smak av osötat 
ocker.  
 

 



HÄLSA

Nagelproduktionsförsäjning har öppnat
i Helsingborg! Kolla in oss via hemsidan eller vår butik!

 ERBJUDANDE
 W Uv lampa. 556 kr - Nu 10% rabatt
 rknads bästa elektriska fi l system 
    UP200 Japan. 3800 kr - Nu 10% rabatt

...och mkt mer i vår butik. Välkommen!

Södergatan , 252 25 Helsingborg. 07 77
www.beautyco info@beautycom.se

Fredag 20 maj
kl 21.30-03.00  
Rest fr kl 20.00

80-TALS
PARTY

DJ CLABBE
SCHALGERKARAOKE  
AFTER BEACH  & LAMBADA

sommar

sundsparlan.se 042-183270 - gå med oss på FB!

Vårens och sommarens stora  är högljudd  
och . Framhäv gärna en del av ansiktet och låt resten 
vara neutralt. Här får du !  

■ ■ ■ ■ 

!vara neutralt. Här

■
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SLOTTSHÖJDEN

Tomtvisning söndag 10/4 kl 13–15!

Kom och kolla, vilket läge!
Här ses vi på söndag! 
Adress: Lundsbäcksgatan, följ 
skyltning på Vasatorpsvägen.

För mer information:

Jeanette Bertilsson på tel 035-262 99 12

eller jeanette.bertilsson@karnhem.se

Välkommen att träff a Kärnhem på tomtvisning av Brf Rosenlunden, i Vasatorps Trädgård. 

Här ska vi bygga Helsingborgs mest väldoftande bostadsrätter. Kom och se de soliga lägena 

och dröm dig bort till ditt framtida boende i en fullt blomstrande rosenlund. Den förförande 

arkitekturen och de välplanerade planlösningarna går hand i hand. Bo bekvämt med nära 

till förskola, skola, busshållsplats, ICA Maxi, Helsingborg City, Väla köpcentrum, tågstation, 

Filbornabadet, golfbana och Fredriksdals museer & trädgårdar.

Insats från 1 895 000 kronor och månadsavgift från 4 592 kronor.

Visning av tomterna: Söndag 10 april klockan 13–15.

De senaste 
60 åren har 
överlevnaden 
i cancer 
fördubblats.



Örlogsfartyg
Örlogsfartyg

  4 ubåtar                              3 fregatter

2 kryssare                         1 slagskepp

Ute på det öppna havet döljer sig tio fartyg (visas 
nedan). Siffrorna utmed rutnätets sidor visar antalet 
rutor som upptas av ett fartyg (eller en del av ett 
fartyg) i den aktuella raden eller spalten. Fartygen 
kan placeras lodrätt eller vågrätt. Inget fartyg får 
ligga dikt intill ett annat - inte ens diagonalt. Nu 
gäller det att räkna ut var de tio fartygen är 
placerade. För att sätta i gång dig har vi redan 
avslöjat innehållet i fyra rutor.

B0004

Rött
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Fre Lör
Över södra Sverige rejält 
blåsigt i samband 
med att ett lågtryck 
och tillhörande 
nederbördsom-
råde passerar. 
Bakom 
klarnar det 
upp.
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NEDERBÖRD senaste 14 dagarna

HELSINGBORG I DAG 7 APRIL
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POLLEN
Halter          i dag H+ Mycket höga, 

H Höga, 
M-H Måttliga till höga, 
M Måttliga, 
L-M Låga till måttliga, 
L Låga, 
i.h. Inga, i.u. Ingen uppgift.

Källa: Göteborgs univ. Reg. Skåne
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Soligt men rejält blåsigt. Dagstemperaturer nära 
10 plusgrader.

Dag
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+0
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18.00 Rapport med A-ekonomi 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Go’kväll 

Magasin. Även 8/4. 

19.00 Kulturnyheterna 
19.15 Regionala nyheter 

19.30 Rapport med A-ekonomi 
20.00 Julian Assange – 

världens kärleksaffär 
Dokumentär. Hur kunde 
grundaren av Wikileaks, 
Julian Assange, få världen 
att ifrågasätta den svens-
ka rättsystemet och tro-
värdigheten? Även 8/4 
och 10/4. 

21.00 Anklagad 
Brittisk kriminalserie från 
2010. Del 2 av 6. Helen 
sköter sitt eget försvarstal 
när hon ställs inför rätta. 
Även 9/4. 

22.00 Debatt 
Samhällsprogram. SVT1 
HD. Även 8/4. 

22.45 Golf 
Direkt. US Masters. 

1.30 Rapport 
1.35 Uppdrag granskning (R) 

Samhällsprogram. Även 
9/4 och 10/4. 

2.35 Rapport 
2.40 Huset fullt av hundar 

(R) 
Svensk hundserie. Även 
9/4 och SVT24 11/4. 

3.40 Det söta livet (R) 
4.10–4.15  Rapport 
4.20 Hockeykväll (R) 
4.50 Sverige idag (R) 
5.15–6.00  Go’kväll (R)

18.00 Vetenskapens historia 
Brittisk vetenskapsserie 
från 2010. Del 3 av 6. 
Livets ursprung är en av 
de vetenskapens svåraste 
frågor. Även 9/4. 

18.50 Gamla tåg 
Norskt reportage från 
2010. Bakom järnvägssta-
tionen i Hønefoss får gam-
la avställda lok och järn-
vägsvagnar en sista vilo-
plats. 

18.55 Rapport 
19.00 Vem vet mest? 

Frågesport. Även 8/4 och 
10/4. 

19.30 Magnus och Petski 
Finlandssvensk reportage-
serie från 2010. Del 2 av 
10. Hur svårt kan det vara 
att jobba som lärare? Även 
9/4, 10/4 och 12/4. 

20.00 Babel 
Litteraturmagasin. Del 3 
av 11. Lukas Moodysson om 
hans roman, ”Döden & 
Co”. Jonathan Safran Foer 
blev vegetarian när han 
blev pappa och skrev ”Äta 
djur”. I studion diskuteras 
köttindustrin. Programle-
dare: Daniel Sjölin. Även 
10/4 och SVT24 11/4. 

21.00 Aktuellt 
21.30 Hockeykväll 

Ishockeymagasin. Från 
studion i Stockholm med 
fokus på dagens matcher. 
Även 8/4 och SVT1 i dag. 

22.00 Sportnytt 
22.15 Regionala nyheter 
22.25 Rapport 
22.35 Kulturnyheterna 
22.45–1.00  Manderlay 

Danskt drama från 2005. 
Grace och hennes far läm-
nar Dogville. Med: Bryce 
Dallas Howard. Regi: Lars 
von Trier. 

FILM

18.55 Keno 
19.00 2 1/2 män (R) 

Amerikansk komediserie 
från 2005. Del 18 av 24. 
Alan får ekonomiska 
problem. Även i natt. 

20.00 Semesterduellen 
Svensk realityserie från. 
Del 2 av 8. Mamma Ann 
och hennes barn älskar 
lata dagar vid poolen såväl 
som 
festliga 
nätter 
på 
puben. 
Favorit-
resmå-
let är 
Gran 
Cana-
ria.
Även 10/4. 

21.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 
2011. Del 7 av 12. Det äkta 
paret Ami och Camilla 
leker strutsar när det kom-
mer till den gemensamma 
ekonomin. Programledare: 
Patrick Grimlund, Magnus 
Hedberg. Även 10/4. 

22.00 2 1/2 män 
Amerikansk komediserie 
från 2010. 

23.00 Navy CIS (R) 
Amerikansk kriminal-
dramaserie från 2005. 

0.00 2 1/2 män (R) 
1.00 Alla älskar Raymond (R) 

Amerikansk komediserie 
från 2001-02. 

1.30 Hell’s kitchen (R) 
Amerikansk realityserie 
från 2007. Repris från 
i dag. 

2.25 Mitt stora feta 
mexikanska bröllop 
Amerikansk dokumentär 
från 2008. 

3.20 Polisorkestern som kom 
bort 
Fransk-amerikansk-
israelisk dramakomedi 
från 2007. Polisorkestern 
från Alexandria anländer 
till Israel för invigningen av 
ett konstgalleri och upp-
täcker att ingen har kom-
mit för att möta dem. 
I rollerna: Sasson Gabai, 
Ronit Elkabetz. 

4.50–5.20  Ska du säga (R) 
Amerikansk komediserie 
från 2002. 

5.30–6.15  Melrose place (R) 

FILM

TIPS OM TV

 SVT 1  20.00. Domstolen i Storbritannien har 
beslutat att Assange ska överlämnas till Sverige, 
så att han kan åtalas för sexbrotten.  FOTO: SVT

Ann
Holmqvist

Bok om döden
När Lukas Moodyssons 
far dog satte sig den kända 
regissören ner och skrev en 
roman. 

Den kom ut i år och 
följer Lucas som har svårt att 
acceptera sin pappas död. 

 SVT 2 20.00

Lärare – lätt?
Programledarna Magnus 
Silfvenius och Peter Wes-
terholm undrar hur svåra 
saker egentligen kan vara. 

Ikväll prövar de på 
läraryrket och testar om 
fördomarna stämmer.

 SVT 2 19.30

Sanningsjakt
När Helen förlorade sin son 
i en arbetsplatsolycka vän-
des hennes liv upp och ner. 

 Hon drogs in i en rätts-
process där hon själv stod 
inför rätta.

 SVT 1 21.00

Sverige – ett laglöst land?
Julian Assange, mannen bakom Wikileaks, hamnade 
i rättsligt blåsväder tidigt i höstas när han anklagades för 
våldtäkt i Sverige.

Dokumentären tar upp fallet och ställer sig frågan hur 
han lyckats framställa Sverige som ett laglöst land.

22.45
Proffset Richard S John-

son är expertkommentator.
FOTO: PETER KRÜGER/BILDBYRÅN

21.30
Marie Lehman kommen-

terar dagens ishockey.
FOTO: CARL-JOHAN SÖDER /SVT

FILMGUIDEN MED BJÖRN BRÅNFELT
North country

   
Drama. Historien base-
rad på (eller ”inspirerad 
av”) ett verkligt fall – är 
upprörande, om sexuella 
trakasserier mot kvinnor 
i gruvindustrin i USA. 
Storyn bärs mest upp 
av skådisarna, främst 
Oscarsnominerade 
Charlize Theron. 
(USA, 2005)
KANAL 9 21.00

Tid för hämnd
   

Action. Hård och brutal 
Bond, med Timothy 
Dalton. Han är trist men 
fi lmen är trots det riktigt 
bra. 007 säger upp sig 
för att kunna hämnas på 
den skurk (Robert Davis) 
som försökt mörda en 
vän. (License to kill, 
Storbritannien, 1989)
TV4 PLUS 21.00

Brooklyn’s fi nest
   

Action. Tre väsenskilda 
polismän i New Work – 
utmärkt spelade av Don 
Cheadle, Richard Gere 
och Ethan Hawke – 
kämpar var och en med 
sina personliga problem i 
omskakande historia på 
välbekant mark. (USA, 
2009)
CANAL+ ACTION 21.00

Varsity blues
  

Drama. Vi har sett fl era 
fi lmer om amerikanska 
skolor och deras fotbolls-
lag. I centrum här står en 
yngling (James Van Der 
Beek) som till omgivning-
ens fasa är mer intresse-
rad av sina studier. 
Ojämn, billig humor. 
(USA, 1999)
TV4 FILM 21.00

Beerfest
  

Komedi. Två amerikanska 
bröder (med tyskt 
ursprung) besöker 
Oktoberfesten i München 
och hamnar i ett under-
jordiskt sällskap i ”Fight 
club”-stil. Dumkomedi 
som sluggar vilt och 
träffar rätt ibland. För 
den som gillar genren. 
(USA, 2006)
TV6 21.00

Manderlay
  

Drama. Grace (Bryce 
Dallas Howard) kommer 
till plantage på 1930-
talet. Lars von Triers 
uppföljare till den 
spektakulära ”Dogville” 
(2003) utspelas också i 
en tom studio. Bra skådi-
sar – men bra fi lm? Nej. 
(Danmark, 2005)
SVT2 22.45

Charlize
Theron

Bryce
Dallas Howard



TORSDAG

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

90 15 04 -1bris.se

18.00 Cops (R) 
18.30 Simpsons (R) 
19.30 Family guy (R) 

Amerikansk animerad 
serie från 2005. Även 8/4. 

20.00 V 
Amerikansk science 
fi ction–serie från 2009. 
Även 8/4. 

21.00 Beerfest 
Amerikansk-australisk 
komedi från 2006. I roller-
na: Jay Chandrasekhar, 
Kevin Heffernan. 

23.20 Scrubs (R) 
0.20 How I met your mother 
0.50 Spin city (R) 
1.20 Seinfeld (R) 
1.50 Skål 
2.20 Simpsons (R) 
2.45 Våra värsta år (R) 
3.40 Magnum (R) 
4.30 The man show (R) 
4.55 Whacked out sports (R) 
5.20 Cops (R) 
5.45–6.05  Most extreme 

elimination challenge

FILM

19.00 Nyh, ekonominyheterna 
19.20 Vädret 
19.25 Lyxhem till salu (R) 

Dansk dokumentärserie 
från 2008. 

20.00 Du är vad du äter 
Svensk livsstillserie från 
2011. Del 1 av 10. Therese 
behöver hjälp att komma 
ur sitt passiva liv. 
Programledare: Anna 
Skipper. Även 9/4. 

21.00 Tid för hämnd 
Brittisk action från 1989. 
I rollerna: Timothy Dalton, 
Carey Lowell.
Regi: John Glen 

23.50 M.A.S.H. (R) 
0.20 Army wives (R) 
1.20 Anna Pihl (R) 
2.15 The district 
3.15 Vem dömer Amy? (R) 
4.05 Mannen som talar med 

hundar (R) 
5.15 Doctors (R) 
5.55–6.30  Ät dig sexig (R) 

FILM

18.30 Min plats i solen (R) 
Brittisk realityserie från 
2004. Två poliser från 
Yorkshire köpte semester-
hem i Bretagne med en 
blygsam budget på bara 
40 000 pund. 

19.00 Drömhem vid havet (R) 
Brittisk realityserie från 
2009. Roisin och Alan har 
spenderat de senaste 10 
åren i London och är nu 
redo att fl ytta hem till Ir-
land. Även 8/4. 

20.00 Navy CIS 
Amerikansk kriminaldra-
maserie från 2005. En ma-
rinsoldats fru mördas. 
Även i natt. 

21.00 Mördare okänd 
22.05 Polisstationen 
23.05 Alla älskar Raymond (R) 
0.05 Southland (R) 
1.00 Navy CIS (R) 
2.00 Nip/Tuck (R) 
2.55 Cityakuten (R) 
3.50 Europeiska brott (R) 
4.30–5.00  Alla älskar 

Raymond (R) 

18.00 Husjägarna: Ett hus till 
Brittisk dokumentärserie 
från 2006. Även 8/4. 

19.00 Cold case 
Amerikansk kriminalserie 
från 2004-05.

20.00 CSI Miami 
Amerikansk kriminalserie 
från 2004-05. Även i kväll. 

21.00 North country 
Amerikanskt drama från 
2005. Ensamstående 
mamman Josey jobbar 
i järnmalmsgruvorna, där 
kvinnor trakasseras. 
I rollerna: Charlize Theron, 
Sean Bean. 

23.35 CSI Miami (R) 
0.30 The offi ce 
1.00 Frasier 
1.30 Alias 
2.25 MacGyver (R) 
3.10 The bill (R) 
4.00 Ed (R) 
4.40 Grand designs (R) 
5.30 Pantertanter (R) 
5.55–6.20  House guest (R) 

FILM

SVT1
6.00 Nyh. 6.05 Reg nyh. 6.25 Go-
morron. 11.15 Go’kväll. 12.00 Nyh. 
12.05 Debatt. 12.50 Våren med pap-
pa. 13.45 Gynekologen i Askim. 
14.45 Kan man älska igen? 15.10 
Gom. 16.00 Nyh. 16.05 Party ani-
mals. 16.55 Golf. 17.55 Sportn. 
18.00 Nyh, A-eko. 18.10 Reg nyh. 
18.15 Go’kväll. 19.00 Kulturnyh. 19.15 
Reg nyh. 19.30 Nyh, A-eko. 20.00 
Så ska det låta. 21.00 Allt fl yter. 
22.40 Golf. 1.30 Nyh. 1.35 Julian 
Assange – världens kärleksaffär. 
2.35 Party animals. 3.25 Rapport. 
3.30 Veckans brott. 4.30–4.35 Nyh. 
4.45 Debatt. 5.30–6.15 Go’kväll. 

SVT2
9.00–12.30 SVT forum. 12.30 Vem 
vet mest? 13.00–15.30 UR. 16.20 
Duvhöken – jägare och beskyddare. 
16.50 Hockeykväll. 17.20 Nyhets-
tecken. 17.30 Oddasat. 17.45 Uuti-
set. 18.00 Perus pyramidkung. 
18.55 Nyh. 19.00 Vem vet mest? 
19.30 Ishockey: Tre Kronor live. 
Sverige–Tyskland. 20.00 José Gon-
zález. 21.00 Nyh. 21.30 Trädgårds-
fredag. 22.00 Sportnytt. 22.15 
Reg nyh. 22.25 Nyh. 22.35 Kultur-
nyh. 22.45 Funny or die. 23.10 So-
pranos. 0.00 Från Sverige till him-
len. 0.30 Vetenskapens värld. 
1.30–2.00 Nyhetsbyrån. 

TV3
6.15 Ska du säga. 6.40 Nanny.7.30 
Jims värld. 8.25 Alla älskar Ray-
mond. 8.55 Funniest pets and 
people. 9.25 Rachael Ray. 10.20 
Våra bästa år. 11.15 Top model 14. 
12.10 Project runway. 13.05 Oprah. 
14.00 Hell’s kitchen. 15.00 Top mo-
del 14. 15.55 Project runway. 16.55 
How I met your mother. 17.25 Mr. 
Sunshine. 17.55 2 1/2 män. 18.55 
Keno. 19.00 Äntligen fred. 20.00 
101 sätt… 21.00 Varning för barn. 
21.30 The wedding singer. 23.30 
How I met your mother. 0.30 EdTV. 
2.50 Hell’s kitchen. 3.30 Bob Ro-
berts. 5.30–7.00 En klass för sig. 

TV4
5.50 Nyh 10.05 Efter tio. 11.00 
Nyh. 11.05 Ef tio, forts. 11.50 Hem 
till g. 12.50 Holby C. 14.00 Nyh. 
14.05 Private pr. 15.00 Antikdeck. 
16.00 Bygglov. 16.55 Primo Paolo. 
17.25 Leilas home del. 17.55 V75-
klubben. 18.00 Vad blir det för mat. 
18.30 Lok Nyh, lok väder. 18.38 
Vädr. 18.45 EkoNyh. 19.00 Nyh. 
19.30 Postkodm. 20.00 Talang 
2011. 21.30 Parlam. 22.00 Nyh, 
sport, vädret. 22.25 Livet från den 
ljusa sidan. 1.15 En förtrollad apr. 
3.05 Tjock och tjockare. 4.05 Flick-
orna som överlevde. 5.05 Parke-
ringskr. 5.30–5.55 Djurens ö. 

KANAL 5
6.05 AFHV. 6.30–9.00 Vakna. 
9.25 Ellen. 9.50 Biggest loser. 
10.40 Sjunde himlen. 11.35 Real 
housewives of NY. 12.35 Ellen De-
Generes. 13.30 The middle. 14.00 
Christine. 14.30 Vänner. 15.00 OC. 
16.00 Fam Kardashian. 16.30 High 
school reunion. 17.30 Rules of en-
gagement. 18.00 AFHV. 18.30 The 
Big bang theory. 19.00 Ullared. 
20.00 Arga snickaren. 21.00 Cri-
minal minds. 22.00 Seven. 0.35 
Supernatural. 1.30 Ballar av stål. 
2.30 Tom i bollen. 4.05 Celebrity 
rehab. 4.50 Glamour girls. 5.20–
6.00 Ellen DeGeneres show. 

TV6
7.35 Stargate. 8.30 Jims värld. 
9.30–10.25 Smallville. 10.55 Våra 
värsta år. 11.55 Simpsons. 12.25 
Stargate. 13.20 Jims värld. 14.15 
Smallville. 15.10 Simpsons. 16.00 
Family guy. 16.30 Simpsons. 17.00 
Family guy. 17.30 Hål i väggen. 
18.00 Cops. 18.30 Simpsons. 19.30 
Family guy. 20.00 The vampire dia-
ries. 21.00 Smallville. 22.00 Flying 
daggers. Kinesiskt äventyr från 
2004. 0.30 V. 1.25 Justifi ed. 2.15 
Simpsons. 2.45 Våra värsta år. 
3.40 Magnum. 4.30 The man 
show. 4.55 Weeds. 5.25–6.00 Ter-
minator: The Sarah Connor …

TV FREDAG

ÖVRIGA KANALER
TV4 GULD
14.00 Hem till gården. 15.15 
M.A.S.H. 16.05 Boston legal. 16.45 
Skönheten och odjuret. 17.35 Alias 
Smith & Jones. 18.30 Livet runt 
trettio. 19.15 Aidensfi eld. 20.55 Vi 
möts igen. 21.45 The A-team. 
22.30 Lagens änglar. 23.20 Arkiv 
X. 0.00 Hem till gården. 1.15 Vi möts 
igen. 2.05 Dr Who. 4.10 Skönheten 
och odjuret. 5.00 Vi möts igen. 
5.45–6.30 Hill Street blues. 

TV4 KOMEDI
14.30 Bibliotekarierna. 15.00 Tes-
tees. 15.20 Tracey takes on. 15.50 
Fem i familjen. 16.15 Skål. 16.40 
Taxi. 17.10 Jam & Jerusalem. 17.45 
Inte bara morsa. 18.35 Baddiel and 
Skinner. 19.00 Letterman. 19.45 
Grounded for life. 20.10 Långt från 
Las Vegas. 20.35 Bibliotekarierna. 
21.00 Jam & Jerusalem. 21.30 Will 
& Grace. 21.55 Shameless. 22.45 
Spaceballs. 23.10 Letterman. 23.55 
Tracey takes on. 0.25 Bibliotekari-
erna. 0.50 Långt från Vegas. 1.15 
Spaceballs. 1.35 Rob Brydon. 2.05 
Fem i fam. 2.35 Skål. 3.00 Taxi. 
3.25 Murphy Brown. 4.40 Tracey 
takes on. 5.05 Shameless. 5.55–
6.40 Letterman. 

TV11
14.45 Scare tactics. 15.15 90210. 
16.05 Springer. 17.00 Bachelor. 
19.00 Big brother. 20.00 American 
idol. 21.00 Sons of Tucson. 21.30 
Modern fam. 22.00 Big brother. 
23.00 Plastikdr. 0.00 Cheaters. 
0.55 Big br. 1.55 Dirty dancing – ut-
maningen. 2.55 Stygga fl ickors 
klubb. 3.50 Lost. 4.45 Scare tac-
tics. 5.15–7.00 Bachelor. 

TV4 FAKTA
14.00 Rika, kända och mäktiga. 
15.00 Hundpatrullen. 16.00 Kvinnor 
som mördar. 17.00 Kriminellt. 18.00 
Brottsplats. 19.00 Dog town. 20.05 
Alligator 112. 21.15 Plastikkirurgi 
22.20 Uppdrag: Missbruk. 23.25 
Knarkbaronerna. 0.30 Trubbel i pa-
radiset. 1.00 48 avgörande tim. 
2.00 Livet på akuten. 3.15 Villkorlig 
dom. 4.00 Förlossningskliniken. 
5.05–6.05 Ambulans . 

SVT24
Nyh hela natten. 20.00 Merlin. 
20.45 Via Sverige. 21.00 Golf. 
22.45–23.45 Borgen. 0.10–0.25 
Sportnytt. 

DISCOVERY
12.00 Storm chasers. 13.00 Värl-
dens tuffaste brödraskap. 14.00 
John Wilson. 15.00 Så funkar ma-
skinerna. 16.00 Extrem ingenjörs-
konst. 17.00 Cash cab. 17.30 How 
stuff’s made. 18.00 Ultimate car 
build-off. 19.00 Mythbusters. 20.00 
Förkl följer. 20.30 Dödlig fångst. 

21.30 Mythbusters. 22.30 Man Lab. 
23.30 Verminators. 0.30 Skitiga 
jobb. 1.30 Cash cab. 2.00 Så funkar 
maskinerna. 3.00 Undercover. 3.55 
Storm chasers. 4.45 Ultimate car 
build-off. 5.35–6.00 How stuff’s 
made. 

MTV
14.00 Dancefl oor chart. 14.55 Vide-
os. 15.15 My super sweet 16. 15.40 
Room raiders. 15.55 Moving in. 
16.30 Made. 17.20 Jessica Simp-
sons: The price of beauty. 17.45 The 
Hills. 18.10 Teen mom. 19.05 Moving 
in. 19.30 Room raiders. 20.00 My 
super sweet world class. 20.25 
When I was 17. 20.55 Pranked. 
21.20 Disaster date. 21.50 Jersey 
shore. 22.40 American dad. 23.05 
South Park. 23.30 Jackass. 23.55 
The Dudesons.0.20 Nitro circus. 
0.45 Dirty Sanchez. 1.10 American 
dad. 1.35–6.00 Music videos. 

DR1
14.00 Hos Lægen. 14.30 Cirkus Re-
vyen. 15.00 Update . 15.10 Aften-
showet. 16.00 Humf. 16.05 Timmy-
tid. 16.15 Kasper & Lise. 16.30 Bam-
se. 17.00 Landsbyhospitalet. 17.50 
Update . 18.00 Vores Liv: Bidt af na-
turen. 18.30 TV avisen m sport. 
19.05 Aftenshowet. 20.00 Gintberg 
på kanten. 20.30 Kongehuset inde-
fra. 21.00 TV Avisen. 21.25 Jersild 
Live. 21.50 Sporten. 22.00 Myrdet 
af den perfekte søn. 22.50 Ko-
denavn Hunter II. 23.50–0.35  Ross 
Kemp i Kenya. 

TV2 DANMARK
14.00 Nyh, vejret. 14.20 Vores før-
ste barn. 14.50 Dagens mand – spe-
cial. 15.25 Natholdet. 16.00 
Nyh,sporten. 16.05 Reg nyh. 16.15 
Beverly Hills. 17.05 Venner. 18.00 
Nyh,sporten. 18.10 Reg nyh. 18.20 
Go’ aften. 18.50 Vejret. 19.00 Nyhe-
derne. 19.30 Reg.progr. 20.00 
Klamphuggerne. 20.50 Danmark 
ifølge Bubber. 21.25 Extrem – si-
kring mod hjemmerøveri. 22.00 
Nyh,sporten. 22.20 Reg nyh. 22.30 
Party i provinsen. 23.05 Natholdet. 
23.40 Destination: Kidnapning. 
0.30 Ax men. 1.20 Monk. 2.10 Bos-
ton legal. 2.55 Medium. 3.40 Cros-
sing Jordan. 5.00 Lær af Oistein. 
5.05 Beakmans verden. 5.30–6.00 
Ninja Turtles. 

AL JAZEERA
14.00 Witness. 15.00 Newshour. 
16.00 News. 16.30 Riz Khan. 17.00 
News. 18.30 Birthrights. 19.00 
News. 19.30 Inside story. 20.00 
News. 21.30 Riz Khan. 22.00 The 
arab awakening. 23.00 News. 0.00 
News. 0.30 101 east. 1.00 News. 
2.30 Inside. 3.00 Witness. 4.00 
Newshour. 5.00 News live. 5.30–
6.00 People and power. 

18.00 Vad blir det för mat 
Svensk matlagningsserie 
från 2010. 

18.30 Lokala nyheter 
18.35 Lokalt väder 
18.38 Vädret 
18.45 Ekonominyheterna 
19.00–22.00  Ishockey: 

Skellefteå–Färjestad 
Direkt. Slutspelet 2011. 
Kommentatorer: Johan 
Edlund, Leif Boork.  med 
TV4 HD. 

19.00 Studio: Slutspelet 
Direkt. 

19.10 Ishockey: Skellefteå–
Färjestad 
Direkt. Slutspelet 2011. 

19.55 Studio: Slutspelet 
Direkt.  Med TV4 HD. 

20.05 Ishockey: Skellefteå–
Färjestad 
Slutspelet 2011. 
Med TV4 HD.

20.45 Studio: Slutspelet 
Direkt.  med TV4 HD. 

20.50 Ishockey: Skellefteå–
Färjestad 
Direkt. Slutspelet 2011.  

21.45 Studio: Slutspelet 
Direkt. Med TV4 HD. 

22.00 Nyheterna 
22.25 Sporten 
22.35 Lokalt väder 
22.37 Vädret 
22.40 Ice road truckers 

Amerikansk dokumentär-
serie från 2010. Med TV4 
HD. Även 10/4. 

23.40 Parkeringskriget (R) 
Amerikansk realityserie 
från 2008. Även 10/4. 

0.05 Världens längsta man 
(R) 
Brittisk dokumentär från 
2010. Repris från 3/4. 

1.05 Boston legal (R) 
Amerikansk dramaserie 
från 2007. 

2.05 Numbers (R) 
Amerikansk dramaserie 
från 2006–07. 

3.00 Arkiv X (R) 
Amerikansk sciende fi c-
tion–serie från 1999. 

4.00 Dead zone 
Amerikansk science fi c-
tion-serie från 2007. 

4.55 –5.50  Hem till gården (R) 
Brittisk dramaserie från 
2010. 

18.00 Vänner 
Amerikansk komediserie 
från 1999-00. Även 8/4. 

18.30 The Big bang theory 
Amerikansk komediserie 
från 2008-09. Även i natt. 

19.00 Biggest loser 
Amerikansk realityserie 
från 2010. Del 8 av 28. 
Även 8/4. 

20.00 Jobbjägaren 
Svensk livsstilsserie från 
2011. Del 3 av 10. Hillevi 
arbetade tidigare som 
vårdbiträde men blev ut-
bränd för 10 år sedan. Pro-
gramledare: Julia Ros-
qvist. 

21.00 Criminal minds 
Amerikansk kriminalserie 
från 2010-11. Del 13 av 22. 
BAU-teamet ger sig ut för 
att spåra upp ett ungt kär-
lekspar. Även 10/4. 

22.00 Criminal minds: 
Suspect behavior 
Amerikansk kriminalserie 
från 2011. Även 10/4. 

22.55 CSI 
Amerikansk kriminalserie 
från 2008-09. 

23.55 The Big bang theory (R) 
Amerikansk komediserie 
från 2008-09. 

0.20 CSI NY 
Amerikansk kriminalserie 
från 2008-09. 

1.20 Fringe 
Amerikansk science 
fi ction-serie från 2008-09. 

2.20 Jail  
2.45 Traveler  
3.25 Skins (R) 
4.15 Gordon’s kitchen night-

mares (R) 
5.00 Ellen DeGeneres 

show (R) 
5.40–6.05  Ellen (R)

20.00
Julia ska hjälpa arbetslösa 

Hillevi med jobbsökande.
FOTO: KANAL 5



LANDSKRONA 

Telefon: 0418-59500

Rattgatan 1 

261 51 LANDSKRONA

HELSINGBORG-BERGA

Telefon: 042-201990

Bergavägen 5 

254 66 HELSINGBORG

HELSINGBORG-RÅÅ

Telefon: 042-271290

Landskronavägen 14 

252 32 HELSINGBORG

ÄNGELHOLM

Telefon: 0431-14373

Verkstadsgatan 1 

262 71 ÄNGELHOLM

KRISTIANSTAD

Telefon: 044-202010

Nässelvägen 4 

291 59 KRISTIANSTAD

HALMSTAD

Telefon: 035-125800

Verkstadsgatan 6 

302 60 HALMSTAD

NY BUTIK! VARBERG

Telefon: 0340-83040

Äckregårdsvägen 2

432 31  VARBERG

ÖPPETTIDER: MÅNDAG–FREDAG 9.30–18.00  LÖRDAG 9.30–14.00 (KRISTIANSTAD TILL 15.00)    www.kokscentrum.com

Reservation för slutförsäljning och feltryck. Vissa bilder är endast illustrationer. 

Passa på idag! Vi rensar ut 2010 års modeller! 
Vitvaror för miljoner ska bort – sanslöst låga priser. Först till kvarn…

Vår största 
Lagerrensning !

nslöösstt llååggggaa pppprriisseerr.. FFöörrsstt ttiillll kkvvaarrnn……..

VVVVWVVVVVVVVVVWWW
A-klassad tvättmaskin för 
6 kg tvätt. 1200 v centrifug.

2995:-

VVVVVVVVVVVVVV
A

OBS! Begränsat antal!

IWB6123EU

Från Pris exkl. installation

7995:-

Köp värmepump idag 
och undvik chockräkning 
från elbolagen!

OBS! Begränsat antal!

Vi kan 
värmepumpar!
Snabba leveranser!
Egna certifi erade  

installatörer!
Utnyttja ROT-avdraget

50% skatteavdrag

VVVVW

SilentAir Technology gör dammsugaren extremt tystgående med 
sköljbart allergifilter (Hepa 12). Sugeffekt på hela 350 W! ZUS3920

VVVVVVVVVVVVWWWVVVVVWVVVVW
En av världens mest 

effektiva dammsugare!
UltraSilencer från Electrolux.

gåendgy de med 
WWWW!!!!! Sugeffekt ppåå hh  5550000 WWWWpa 12). Sugeffekt  hheellaaa 333555 ZZZZZUUUUU 000UUUUUUSSSSS3333339999992222220000000

Topptestad i Råd&Rön

sköljbart aller ifilter (rt allerggif

1495:-
ord. pris 2595:-


	CityH_20110407_A_001_H_V7.pdf
	CityH_20110407_A_002_H_V9.pdf
	CityH_20110407_A_003_H_V9.pdf
	CityH_20110407_A_004_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_005_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_006_H_V5.pdf
	CityH_20110407_A_007_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_008_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_009_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_010_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_011_H_V5.pdf
	CityH_20110407_A_012_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_013_H_V5.pdf
	CityH_20110407_A_014_H_V5.pdf
	CityH_20110407_A_015_H_V3.pdf
	CityH_20110407_A_016_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_017_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_018_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_019_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_020_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_021_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_022_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_023_H_V1.pdf
	CityH_20110407_A_024_H_V1.pdf

