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DAGSTIDNINGEN

Onsdag 21 juni 2017   |  10 kr inkl mOms  |   www.etc.se  EN RÖD DAGSTIDNING FÖR ETT GRÖNARE GÖTEboRG

Misstankarna 
om korruption 
utreds inte vidare  
Personal på Intraservice vittnar 
om en utbredd kultur bland che-
ferna: gratis fotboll, spritfester 
och nära relationer till företagen 
man köper in av. Det anti-korrup-
tionsföretag som Göteborgs stad 
anlitar har släppt en kort rapport 
och vill fortsätta att utreda mut-
misstankarna, men kommunen 
vill inte gå vidare.
 sid 6–7

Den rödgröna  
budgeten vann 

”Medan värme
produktionen 
betraktas som 
nationell och 
betalar fulla 
miljöskatter 
slipper el
produk
tionen 
miljö
skatter.”
tOmas  
kåberger  
 sid 2–3

Hamnarbetarna varslas 
efter konflikten med APM

jobbAR MED TRyGGHET 
På INTERNET FÖR uNGA
– Alla barn har rätt att känna sig 
trygga och säkra på nätet. Sen har 
vi en liten grupp barn som kanske 
inte riktigt är kapabla till att fixa det 
själva. Därför är det här jätteviktigt 
att uppmärksamma, säger Madelein 

Larsson Wollnik på Attention. 
Föreningen driver ett projekt för 
att uppmärksamma den otrygghet 
som unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar upplever 
på nätet.   sid 10–11
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GÖTEboRG APM Terminals gick i 
går ut med ett varsel på 160 tjänster 
i Göteborgs containerhamn. De lägger 
över allt ansvar för att arbetet stått 

still på facket och menar att det är 
ett tufft men nödvändigt beslut de 
nu tar. 

Facket menar dock, som tidigare, 

att det är arbetsgivarens lockout som 
är den självklara anledningen till 
minskad kapacitet.

  sid 8

Det blir en rödgrön budget i 
Göteborgs stad under 2018. Det 
beslutade kommunfullmäktige, 
som samtidigt också godkände 
Alliansens tillägg för att fort-
sätta finansiera införandet av 
vinstdrivande aktörer i hem-
tjänsten via Lov. 
 sid 8
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ETC Göteborg har en röd och 
grön ledarsida som är oberoende 
av politiska partier och andra 
intressegrupper.

Måndagar
Catharina Thörn
Cecilia Verdinelli
Sven-Eric Liedman

Tisdagar
Hanna Strömbom

Tipsa oss!
Telefon: 0766-712 992
goteborg@etc.se

Kundtjänst
Telefon: 08-410 359 00
kundtjanst@etc.se

Hanna Strömbom
Chefredaktör, ansvarig utgivare
0766-71 29 03
hanna.strombom@etc.se

Andreas Gustavsson
Vd
andreas.gustavsson@etc.se

Pnina Yavari Molin
Nyhetschef
0766-71 29 92
pnina.molin@etc.se

Olof Rydén
Redigeringschef (vik.)
olof.ryden@etc.se

Reportrar:
Sanna Arbman Hansing
sanna.arbman.hansing@etc.se
Lucas de Vivo
lucas.devivo@etc.se
Annelie Moran
annelie.moran@etc.se

Maria Steén
maria.steen@etc.se
Christian Egefur
christian.egefur@etc.se 

Korrektur:
Clara Kron
clara.kron@etc.se

Redigering:
Sandra Berg
Mats Petersson
Jenny Lindström
Alex Rodallec
Elin Björklund
Pierre Landgren
Maja Borg

Ledare

Tomas Kåberger 
Professor i industriell 
energipolicy vid Chalmers 
och ordförande i Japan 
Renewable Energy 
Foundation.

Dags att tänka på 
bättre elskatter

”De konstlat 
låga elpriser 
man fått skulle 
kunna leda till 
slöseri med 
miljöförstö
rande fossilel 
och därför 
beskattar man 
hushåll och 
mindre el
användande 
företag så att 
de får anled
ning att inte 
slösa.”

om att ta bort eftersom reaktorer annars skulle 
stängas. Det vill riksdagens majoritet tydligen 
inte, även om man ibland säger det.

Eftersom kärnkraften är subventionerad och 
fossilelen produceras utan att betala för sina 
föroreningar, har riksdagens majoritet också 
tyckt att man behöver subventionera förnybar 
elproduktion. Det sker genom elcertifikat
systemet som innebär att elkunderna betalar 
till dem som producerar förnybar el utan att 
pengarna någonsin passerar statsbudgeten.

Ett uppenbart problem är att el producerad 
i kolkraftverk utan koldioxidskatt kan konkur
rera ut både olja och biobränslen för uppvärm
ning. Därför har man infört en energiskatt som 
konsumenterna betalar på elen.

Nu beskattas hushållen och de företag som 
använder lite el med ungefär 100 miljarder  
kronor per år i energiskatt och moms på 
 energiskatt, alltså ungefär 10 000 kronor per 
svensk medborgare eller en tiondel av 
statens intäkter. De företag som använ
der mycket el i förhållande till värdet av 
produktionen slipper betala den fulla 
skatten.

ÄvEN om DEtta system inte varit 
idealiskt har det gått att försva
ra. Det är någorlunda rättvist 
genom att all el produktion är 
subventionerad – antingen 
genom att slippa betala för 
koldioxidutsläpp och reak
torernas haveririsker eller 
genom investeringsstöd och 
elcertifikat.

De konstlat låga elpriser 
man fått skulle kunna leda 
till slöseri med miljöförstö
rande fossilel och därför 
beskattar man hushåll 
och mindre elanvändande 
företag så att de får anled
ning att inte slösa.

Ni som läst ända hit 
förtjänar beröm. Det är 
krångligt. Ändå har jag 
gjort mitt yttersta för 

att beskriva det enkelt. Skattereglerna ändras 
dessutom ofta. Regeringens lagråd, en grupp 
jurister som granskar lagförslag innan riks
dagen beslutar om dem, klagade nyligen på 
att lagar ändras innan den tidigare ändringen 
ens hunnit tillämpas. Dessa rutinerade jurister 
tyckte att ”lag om ändring i lagen om ändring 
i lagen om ändring i lagen om ändring i skatte
förfarandelagen” var en lite väl svårbegriplig 
konstruktion.

DEt ÄR Nog DagS att fundera på om systemet 
kan förenklas. om man börjar tillämpa idén 
att de som skadar och föroreningar skall betala 
skulle visserligen kärnkraft och fossila bränslen 
användas mindre i Sverige. men tack vara den 
utveckling av teknik för sol, vind och bioel 
som skett under de senaste åren skulle detta 

inte leda till förskräckliga prisökningar på el.
om Sverige införde full koldioxid

skatt på el skulle det bara påverka några 
enstaka procent av elproduktionen 
som bara används en liten del av 
årets timmar. om reaktorägarna blev 
tvungna att med direkta försäkringar 

och  katastrofobligationer 
garantera att de kunde 

betala några tiotusentals 
miljarder kronor efter ett 
stort haveri skulle deras 
elproduktion bli dyrare 
och sol, vind och bio
energi byggas ut.

motivet för 
 konsumtionsskatt på 
el skulle försvinna 
och företag och hus
håll skulle kunna 
använda förnybar el 
för att ersätt olja, kol 
och gas för trans
porter, uppvärm
ning och industri
ella processer.

Då kanske vi åter 
skulle konsumera 

mindre kol i Sverige 
än i Danmark.

Skatter och subventioner på el
produktion är de viktigaste ekono
miska styrmedlen. men systemen är 
charmerande krångliga. Dessutom 
finns subventioner som inte alltid 

syns i statsbudgeten.
Den goda grunden för att beskatta el och 

värme är att produktionen skadar naturen, 
skadar sådant människor tillverkat och skadar 
människors hälsa. om man via skatter ser till 
att de som skadar också betalar för skadan 
kommer skadegörarna inte tjäna pengar på att 
skada för mycket.

I den verkliga politiken har man inte lyckats 
hålla på detta. Industrier som konkurrerar 
med företag i andra länder brukar slippa betala 
 energi och koldioxidskatter eftersom de hävdar 
att produktionen annars flyttar. När man gil
lar en bransch, som till exempel serverhallar, 
befriar man också dem från huvuddelen av 
skatten på el.

medan värmeproduktionen betraktas som 
nationell och betalar fulla miljöskatter slipper 
elproduktionen miljöskatter eftersom el annars 
kunde produceras i grannländer och importe
ras till Sverige. En tanke som bidragit till att 
Sverige de senaste två åren konsumerat mer kol 
än Danmark.

Ett av DEN SvENSka energipolitikens mest 
kraftfulla beslut om ekonomiska styrmedel 
kom efter att en statlig utredning 1959 konsta
terade att det knappast skulle byggas några 
kärnkraftverk om inte ägarna befriades från 
ekonomiskt ansvar för stora haverier. Samtidigt 
ville man ju ha kärnvapenmaterial och beslöt 
att i en särskild lag befria reaktorägarna – och 
alla som levererade komponenter till reakto
rer – från skyldigheten att betala ersättning till 
dem som drabbades av stora haverier.

Denna betydande subvention syns inte 
i statsbudgeten förrän det inträffat en olycka. 
Därefter kan den belasta skattebetalarna mer än 
skolan och försvaret i flera decennier.

På senare år har riksdagen försökt kom
pensera skattebetalarna för en del av denna 
subvention genom effektskatten på kärnkraft. 
men den skatten har man nu kommit överens 



Jim Berg
Marknadschef
0705-95 27 87
jim.berg@etc.se

Kent Vilhelmsson
Kommunikationschef
kent.vilhelmsson@etc.se

Sälj & marknad:
Bosse Lindberg
0730-42 71 60
bosse.lindberg@etc.se

Benny Eklund
0761-01 07 03
benny.eklund@etc.se

Post
ETC Göteborg
Heurlins plats 1, vån 4
413 01 Göteborg
Webb goteborg.etc.se
Mejl dagens@etc.se
Tryck V-tab

Medverkande förutsätts acceptera 
publicering/lagring på webb.Utbe-
talt arvode inkluderar publicering 
på ETC Göteborgs webbsida.
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Onsdagar
Tomas Kåberger
Thomas Sterner

Torsdagar
Laila Vianden

Fredagar
Janan Zapata

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive 
män vi intervjuar och har med 
på bild, samt anlitar som 
medarbetare:
30 kvinnor, 32 män.

Tipsa
oss!

Mejl:
goteborg@etc.se

Telefon:
0766-712 992
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”Motivet för  konsumtionsskatt 
på el skulle försvinna och företag 
och hushåll skulle kunna använda 
förnybar el för att ersätt olja, kol och 
gas för transporter, uppvärmning och 
industriella processer”, skriver Tomas 
Kåberger.



Vi har tagit fram ett paket med 6 st sol-
celler och en mikroväxelriktare som gör att 
du får ett fint växthus och som mest 630 W 
solel samtidigt som växterna frodas. 
På helåret blir det ungefär 550 kWh ren el.

Glassolcellerna är framtagna så de har 65% 
transparens. Då slipper du kalka växthuset 
riktigt soliga sommarveckor. Självklart kan 
du kombinera med våra LED-lampor nu när 
du ändå gör el med solcellerna. Växelriktaren 
kopplar en elektriker in i ditt hus proppskåp 
och anmäler till nätbolaget att du gör solel. 
Då får du nytta av elen även när växthuset 
inte behöver den.

Du kan köpa delar eller hela paketet.
Växthuset bygger du sen i trä (tycker vi) och 
vill du titta hur vi gjort så besök ETC Solpark 
i Katrineholm för tips och titt.
Kanske sommarens byggprojekt? Ja, 
självklart kan du bygga carport eller 
uteveranda med solcellerna också.

Hämtas lämpligen i ETC Solpark, 
Katrineholm.

BYGG DITT EGET 
SOLCELLSVÄXTHUS

KÖP DINA SOLPANELER VIA 
VARUHUSET.ETC.SE

Vägbeskrivning från 
Centralstationen 
i Katrineholm 
till ETC Solpark på 
Energikullen 1.

KATRINEHOLM

BilGå

Kyrkogatan

B
ie

vä
ge

n

Väg 52

Väg 52

Energikullen 1

Centralstation

I ETC Solpark har vi nu utvecklat växthus 
med glassolceller som fungerar jättefint. 
Många har frågat om man kan göra ett 
eget och nu är det möjligt.

Kanske 
sommarens 

byggprojekt? 
Köp delar eller 

hela paketet.
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”Att Kommu-
nal uppma-
nar medlem-
marna i en 
demokratisk 
förening att 
använda sin 
rättighet att 
rösta känns 
väldigt 
 naturligt.”

AnnA SkArSjö
Ordförande Kommunal Väst

jeAnette johAnSSon,

elpidA GeorGitSi
Kommunal sektion Mölndal

Fundera på vilken kyrka vi vill ha

T ack Mats Rimborg, det 
känns skönt att även 
POSK ställer sig bakom 
uppmaningen att vara 
bra arbetsgivare. Kom-

munal kommer att se till att löftet 
följs!

 Att Kommunal uppmanar 
medlemmarna i en demokratisk 
förening att använda sin rättighet 
att rösta känns väldigt naturligt. 
Att vi sedan dessutom ber dem att 
välja i enlighet med Kommunals 
värderingar om alla människors lika 
värde känns också naturligt. 

 Ett valdeltagande på knappa 13 
procent ÄR lågt och det är ett pro-
blem. Att inte Mats Rimborg ser det 
på samma sätt finner vi underligt. 
Vad är det som skrämmer POSK 
med att fler använder sin demokra-
tiska rätt?

KOMMunAl hållER MEd Mats Rim-
borg om att kyrkans politiker bör 
ha sin förankring i kyrkans verk-
samhet och vara väl förtrogen med 
den. Vi förutsätter att de som fått 
förtroendet att stå på respektive 
vallistor har just det. Men är det 
verkligen en garanti för att de vill 
föra kyrkan framåt i det samhälle 

vi i dag lever? Tyvärr är det ju så att 
det även inom kyrkans värld finns 
vad vi kallar bakåtsträvare, som 
inte respekterar allas lika värde, 
till exempel genom att motarbeta 
kvinnliga präster eller äktenskap 
mellan samkönade. 

det såg vi med tydlighet i präs-
ten Jan-åke Karlssons unkna text 
i Bohusläningen den 22 maj, där 
han argumenterar mot all kärlek 

som inte är mellan en man och en 
kvinna. 

Kommunal ber medlemmarna 
i Svenska kyrkan att fundera över 
vilken kyrka de vill ha.  Är det den 
med kvinnliga präster, där alla är 
välkomna och där vi har en bra per-
sonalpolitik och arbetsmiljö?  Är 
det en folkkyrka eller en elitkyrka 
de vill ha? Kyrkan har verkligen 
stått upp för en god människosyn 

och sant solidariska handlingar, 
inte minst i samband med det 
stora flyktingmottagandet. Vi 
vill att den ska fortsätta i samma 
anda. därför uppmanar vi återigen 
medlemmarna i Svenska kyrkan att 
använda sin röst på en person eller 
ett parti som de känner förtroende 
för och som kommer att verka för 
en fortsatt humanitär och tolerant 
kyrka.

 MISSA INTE! 
STOCKHOLM – RHODOS

TUR OCH RETUR, ENDAST

1116:-
Visste du att flygets klimatpåverkan på 
vår planet kan vara nästan fem gånger 
högre än vad som rapporterat till FN och 
EU? År 2014 rapporterades svenskarnas 
internationella flygresor till cirka 
11 miljoner ton utsläpp, ungefär lika 
mycket som utsläppen från den svenska 
biltrafiken samma år.

Klimatkompensera med ETC – din 
klimat kompensation gör nytta från dag 
ett! Och efter några år har den förstörelse 
vi skapat faktiskt ersatts med positiv 
ren energi. På sikt kommer alltså din 
klimatkompensation göra nytta, långt 
efter att du betalt din resas utsläpp.

KLIMATKOMPENSERA PÅ 
KLIMATKOMPENSATION.ETC.SE KLIMAT

replik på 15/6

Annedalskyrkan i Göteborg. ETC Göteborg 15/6.
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Nyheter

BomBmisstäNkta iNför rätta
n I dag startar rättegången mot de tre män 
som står åtalade efter att två bomber explode-
rade och ytter ligare en hittades på olika ställen 
i Göteborg i vintras. De misstänks för bland 
annat allmänfarlig ödeläggelse. Bomberna var 
avsedda för oliktänkande och invandrare. En 
man bröt båda benen och fick splitterskador 
över hela kroppen vid en av explosionerna.

2 548
... plastföremål hittades på tio meter av en 
strandremsa i Strömstad under Nordiska 

kusträddardagen i maj. Det var huvudsakligen 
små plastbitar med okänd ursprung, blandat 

med fiskelinor och rep.

Efter att det uppdagats att Intra-
service, som står för alla digitala 
inköp i Göteborgs kommun, 
köpt in ett nytt datorsystem 
som blev 70 miljoner dyrare än 
planerat kunde ETC Göteborg 
avslöja en vidlyftig resa till USA 
i samband med köpet. Efter in-
köpet kom också en serie vissel-
blåsningar riktade mot inköpet 
och kulturen på Intraservice. Ett 
av dessa har nu granskats av det 
externa revisionsbolaget BDO. 
De har släppt en kortare rapport 
av sin granskning av visselblås-
ningen. Den slår fast att de inte 
kunnat bevisa att några oegent-
ligheter har begåtts, men att 
de skulle behöva utreda frågan 
närmare för att verkligen kunna 

slå fast hur det ligger till. Bland 
annat vill de få möjlighet att gå 
igenom en verksamhetschefs 
e-post och göra en noggrann ge-
nomgång av den chefens resor.

En del av anmälningen som 
BDO har kollat närmare på rör den 
interna kulturen på Intraservice.

”Av intervjuer framgår att 
det förekommer att tjänstemän 
får inbjudningar till julbord, 
after-work, idrottsarrangemang 
etcetera från leverantörer. Av in-
tervjuer framgår att uppfattning-
en är att det finns en medveten-
het och kunskap på Intra service 
kring etiska riktlinjer och anti-
korruption, och att den generella 
bilden är att anställda i ledande 
ställning har kontroll på regler 

och riktlinjer inom området”, 
skriver BDO i sin rapport.

Men de skriver också att de 
vill genomföra fördjupande 
intervjuer med samtliga 450 
anställda vid Intraservice för att 
kartlägga ”medvetenheten kring 
etiska riktlinjer, hur anställda 
förhåller sig till leverantörer och 
förekomsten av erbjudanden om 
otillbörliga fördelar”.

Kommunen går inte vidare

Men Göteborgs kommun har 
valt att inte gå vidare med de 
förslag som BDO lägger.

– Vi gör inget just nu. Det har 
inte kommit in något nytt som 
gör att vi kan gå vidare. För att 
vi ska gå vidare måste det finnas 
något konkret bakom det här 
tipset säger In-Anna Knutsdot-
ter, interncontroller på Göte-
borgs stad och som har ansvar 
för att samordna kommunens 
visselblåsarfunktion.

Hon poängterar att utred-
ningen inte är nedlagd utan pau-
sad. Dessutom vill hon avvakta 
stadsrevisionens rapport som 
kommer framöver.

– Stadsrevisionen jobbar 
också med en stor granskning, 
så vi väntar på vad den visar och 
på om vi får in några fler tips. De 
saker som är konkreta och går 
att belägga har vi inte fått några 
bevis för. Då kände vi att det inte 
var rimligt att gå vidare just nu.

Icke-konkreta tips

In-Anna Knutsdotter poängterar 
att en av de mest konkreta upp-
gifterna i tipset, att en chef på 
Intraservice, fått köpa en motor-
cykel till underpris, inte har gått 
att belägga.

– Ofta är tipsen tyvärr icke-
konkreta vilket gör att det är 
svårt att utreda och belägga 
dem. Det behövs något konkret 
som visar att personen till ex-

Kommunen vägrar att   utreda mutmisstankar
Personalen på Intraservice vittnar om gratis spritfester och     fotbollsmatcher till cheferna

En rapport från det anti-korruptionsföretag som Göteborgs stad anlitar väcker frågor om Intraservices interna kultur. ETC Göteborg kan nu berätta personalens bild om gratis fotboll, spritfester med öppen bar för cheferna         och nära relationer till företagen man köper in av. Vid flera tillfällen ska en högt uppsatt verksamhetschef ha gått på bjudkvällar avsedda för företagsrepresentanter och inte för kommunala tjänstemän.  

Det behövs något 
konkret som visar 
att personen till 
exempel fått en 
personlig vinning 
eller något annat 
oegentligt för att 
vi ska kunna moti-
vera att fortsätta 
utredningen.
In-Anna Knutsdotter, intern-

controller på Göteborgs stad.

En rapport från det anti-korruptionsföretag som Göteborgs stad 
anlitar väcker frågor om Intraservice interna kultur. ETC Göte-
borg kan nu berätta personalens bild, som kommunen inte vill 
utreda: gratis fotboll, spritfester med öppen bar för cheferna och 
nära relationer till företagen man köper in av.
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Blåmusslorna kan vara på väg Bort från västkusten
n Larm om att blåmusslorna håller på att försvinna från västkusten har kommit in på 
flera håll. I rapporter från allmänheten har man kunnat se att flera musselbanker har 
försvunnit. Det uppger Åsa Strand, forskare på Institutionen för marina vetenskaper, 
till P4 Väst.

– Det finns indikationer på att blåmusslorna kan hålla på att minska just nu. Bland 
annat från Europa, säger hon.
Dock saknas det än så länge vetenskapliga belägg för att blåmusslorna försvinner från 
västkusten. I Vadehavet mellan Danmark och Tyskland förekommer däremot en minsk-
ning.

nyanlända ska lära sig om sin hälsa
n Västra hälso- och sjukvårdsnämnd avsätter 2.8 miljoner 
kronor till en hälsoskola för nyanlända. Skolan kommer 
att innefatta åtta lektioner om exempelvis sjukdomssymp-
tom, hur det går att påverka hälsan positivt och om hur 
det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Västra Götalands-
regionen kommer att stå för utbildning och material för de 
som vill driva hälsoskolor.

empel fått en personlig vinning 
eller något annat oegentligt för 
att vi ska kunna motivera att 
fortsätta utredningen. BDO har 
utrett uppgiften om att chefen 
fått köpa en motorcykel billigt av 
en leverantör. Men det var länge 
sedan personen ägde en motor-
cykel och den var då inköpt i en 
fackhandel, inte heller familje-
medlemmarna har ägt någon 
motorcykel. Då går det inte att 
göra så mycket mer. Men hade 
utredningen gett napp, då hade 
vi haft något att gå vidare med.

Väga nyttan och kostnaden

In-Anna Knutsdotter menar också 
att en av de åtgärder BDO föreslår 
– en medarbetarundersökning 
– inte nödvändigtvis lämpar sig 
bäst att hanteras av just BDO.

– Det kan vara bättre att sta-
den gör det själv. Vi har till exem-
pel redan en process för medar-
betarundersökningar där denna 

typ av frågor kan inkluderas. Att 
anlita BDO kostar 1 400 kronor 
i timmen och bara den första 
rapporten tog ca 80 timmar att 
göra. Vi måste väga både nyttan 
och kostnaden för att anlita BDO 
mot andra insatser som vi kan 
hantera själva.

Men ETC Göteborg har pratat 
med flera personer på Intraservice 
som vittnar om en helt annan 
verklighet än den som BDO har 
lyckats belägga. De vittnar om 
nära vänskap mellan anställda på 
Atea, som levererade Office-pake-
tet till kommunen, och anställda 
vid Intraservice. Det handlar 
också om gratis fotbollsmatcher 
och spritfester med öppen bar.

– Vi har ett tydligt regelverk 
om att vi inte får ta emot ens 
en lunch av dem vi har ett avtal 
med. Det är nog det hårdaste 
regelverket i Sverige. Då blir det 
väldigt konstigt och reglerna 
verkar bara gälla fotfolket. För 

verksamhetscheferna går på 
pubar och åker på resor. Det blir 
ingen balans i det. Det är väl det 
som irriterar folk. (Personen i 
fråga) springer runt med Atea 
på olika event och det är inte så 
att han smådricker. Han dricker 
olämpligt oavsett om han skulle 
stå för det själv eller någon 
annan, säger en av de personer 
vi pratar med.

Bjudkvällar

Vid flera tillfällen ska den högt 
uppsatta verksamhetschefen ha 
gått på bjudkvällar avsedda för 
företagsrepresentanter och inte 
för kommunala tjänstemän. Den 
uppdelningen finns eftersom 
just företagarkvällarna är att 
klassificera som muta.

– Atea har kundpubar och 
något de kallar partnerpubar. På 
de senare bjuder de in leverantö-
rer och andra samarbetspartners. 
Där är inte kunder medbjudna, 

utan det är ett annat fokus. 
Men de har verksamhetschefen 
också varit med på. Det är för att 
Göteborgs haft en särställning. 
Vi har varit Ateas, eller kanske 
är fortfarande, enskilt största 
kund. Så om chefer velat gå på 
en fotbollsmatch så har de fått 
gå på en fotbollsmatch.

Konferenser i USA

Den utpekade verksamhetsche-
fen har, enligt BDO:s rapport, 
varit avtalsansvarig för ett 60-tal 
avtal med Atea mellan åren 2013 
och 2016. Totalt har Atea stått för 
16,8 procent av alla inköp som 
Intraservice gjort sedan 2014. Det 
motsvarar en summa på över 290 
miljoner kronor.

En av personerna vi pratar 
med vittnar om att resan till 
Seattle inte var en engångshän-
delse utan det har skett flera 
resor där personer i ledande 
ställning åkt till konferenser i 

USA samtidigt som det fanns 
bättre alternativ i Europa. Bland 
annat ska man 2015 valt att åka 
till Orlando och gå på en IT-
konferens när det samtidigt på-
gick ett liknande möte i Europa. 
ETC Göteborg har inte lyckats få 
uppgiften bekräftad.

– Det finns ju ett symbolvärde 
i det här. Politiker och tjänstemän 
åker över Atlanten och går på 
hockeymatcher för att de tänker: 
”åker man till USA så är det ingen 
som ser oss”. Men de verkar tro 
att sociala medier inte märks.

En person menar att inköpet 
av Office-365-paketet är symp-
tomatiskt för hur kulturen på 
Intraservice är.

– Sättet som inköpet av 
Office-365 gick till visar att de 
inte bryr sig om skattepengarna.

Kommunen vägrar att   utreda mutmisstankar
Personalen på Intraservice vittnar om gratis spritfester och     fotbollsmatcher till cheferna

En rapport från det anti-korruptionsföretag som Göteborgs stad anlitar väcker frågor om Intraservices interna kultur. ETC Göteborg kan nu berätta personalens bild om gratis fotboll, spritfester med öppen bar för cheferna         och nära relationer till företagen man köper in av. Vid flera tillfällen ska en högt uppsatt verksamhetschef ha gått på bjudkvällar avsedda för företagsrepresentanter och inte för kommunala tjänstemän.  

Bild Magnus HjalMarson neideMan/TT

lucas de vivo
lucas.devivo@etc.se
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Den rödgröna budgeten 
 kommer vara den som 
gäller för Göteborgs stad 
under 2018. Det beslutade 
kommunfullmäktige, som 
samtidigt också godkände 
Alliansens tillägg för att fort
sätta finansiera införandet 
av vinstdrivande aktörer 
i  hemtjänsten via LOV.

Det gick som väntat vid kom
munfullmäktigemötet under 
måndagen. Efter tio timmars 
debatt klubbades den rödgrön 
budgeten. 40 ledamöter röstade 
för samtidigt som 36 röstade för 
Alliansens budget.

Som ETC Göteborg tidigare  
rapporterat, innehöll den 
seg rande budgeten konkreta 
satsningar om 238,4 miljoner 
kronor. Bland annat valde de 
rödgröna att satsa på jämlikhet, 
friskare  arbetsliv och förskolan 
och skolan. 50 miljoner ska gå 
till att minska barngrupperna 
i förskolan, som ligger en bra 
bit över riksgenomsnittet. En 
satsning som fick kritik för att 
vara otillräcklig när den presen
terades.

Under framtagandet av 
budget en blev den hetaste 
stridsfråga huruvida kommunen 
skulle ta ansvar för de ensam
kommande som fyller eller 
skrivs upp till 18 år. I dagsläget 
övergår de till Migrationsverkets  
ansvar och flyttas till andra 
boenden. Ett agerande som de 
mindre koalitionspartierna an
såg vara inhumant. Mest av alla 
Feministiskt initiativ, som valde 
att hoppa av budgetsamarbetet 
av denna anledning.

Samtidigt som den rödgröna 
budgeten gick igenom klubbade 
kommunfullmäktige ett tillägg 
till budgeten från Alliansen om 
att finansiera införande av lagen 
om valfrihet i äldreomsorgen, 
Lov, som öppnar upp för vinst
drivande aktörer. De rödgröna 
har konstant varit emot införan
det av Lov men blev tidigare 
överkörda i kommunfullmäktige 
där de saknar majoritet.

– Lägger man ett förslag 
får man också ta ansvar för 
att få fram finansieringen, sa 
Ann Sofie Hermansson under 
debatten, en åsikt som de röd
gröna fler gånger har framfört 
i debatten kring införande av 
Lov. Alliansen hävdar i stället att 
de rödgröna försöker obstruera 
införande av ett beslut från kom
munfullmäktige genom att inte 
avsätta medel för det.

Nu ska den kommunala 
politiken ta sommarlov. Inga 
möten kommer hållas fören 
den 16  augusti, då kommun
styrelsen åter träffas, och den 14 
september  då kommunfullmäk
tige hålls nästa gång. Därefter 
ska partierna ha fullt fokus mot 
valet som hålls i september 2018.

LucAs De ViVO

Två chefer på Försäkrings
kassan i Västsverige har sagt 
upp sig. Det hände i samband 
med en aktuell internutredning 
som undersöker om en av dem 
har ansökt om för höga rese
ersättningar och den andra har 
godkänt dem.

En områdeschef på Försäkrings
kassan i Västsverige misstänks 
för att ha begärt ut för höga 
reseersättningar för sina bilresor 
till och från jobbet. En annan 
chef ska ha godkänt personens 
kompensationer.

Nu har Försäkringskassan 

inlett en internutredning och de 
båda anställda avgått.

– Utredningen handlar om 
huruvida utbetalningarna har 
skett inom ramen för skattelag
stiftningen och i enlighet med 
vårt resereglemente. Vi kommer 
också att titta på om det finns 
tillräckliga rutiner för den här 
typen av fall, säger LarsÅke 
Brattlund, försäkringsdirektör på 
Försäkringskassan till GP.

Upprörda anställda

Utredningen ska vara färdig 
nästa vecka och då ska personal
ansvarsnämnden bestämma om 

händelsen ska polisanmälas. 
Försäkringskassans general
direktör AnnMarie Begler 
säger i ett press
meddelande:

– Att jobba 
inom staten 
ställer mycket 
höga krav på att 
var och en följer 
de regler och 
 rutiner som finns. Beteenden 
som leder till att vi använder 
skattepengar felaktigt är helt 
oacceptabla.

En av chefernas tjänster har 
 redan tillsatts och det är inte 

aktuellt att någon av dem ska 
komma tillbaka till jobbet. Hän
delsen har upprört anställda på 
Försäkringskassan i Göteborg och 
en av dem säger anonymt till GP:

– Jag blir väldigt upprörd och 
jag kan inte förstå att dessa höga 
chefer, som har en sådan bra lön, 
måste ta sig friheten att tjäna 
några extra kronor. Vi som job
bar inom Försäkringskassan har 
alldeles för höga krav på oss och 
omsättningen av folk är stor. Att 
cheferna fuskar till sig förmåner 
samtidigt som de vill dra in sjuk
penningen för folk är fel.

sAnnA ArbmAn HAnsinG

efter de utdragna konflikterna 
storvarslar APm Terminals 
nu om att 160 i tjänster 
i  containerhamnen i Göteborg 
försvinner.

Den infekterade konflikten 
 mellan den internationella 
hamnkoncernen APM Terminals 
och Hamnarbetarförbundet 
tog under tisdagen en ny, hård 
sväng. Koncernen lägger nu 
varsel på 160 tjänster i container
hamnen i Göteborg.

APM Terminals har tidigare 
varslat 30 fastanställda hamn
arbetare och tjänstemän samt 
lagt en lockout på hamnarbetar
na, vilket har gjort att hamnen 
gått på mindre än halva sin kapa
citet en tid. Men det nya varslet 
är i helt andra proportioner.

– Det är ett extremt stort 
varsel och tar oss bort från den 
lösning vi vill ha, säger Robert 
Lindelöf på lokalavdelningen av 
Hamnarbetarförbundet till SVT.

Under en presskonferens på 
tisdagen förklarade APM hur de 
har tänkt.

– Det här är ett tufft men nöd
vändigt beslut. Vi befinner oss 
i en kritisk situation där punkt
markerade blockader och strej
ker har lamslagit vår verksamhet 
i över ett års tid och där vi har 
tappat flera av våra kunder. Nu 
måste vi återfå deras förtroende 
och anpassa vår verksamhet till 
nuvarande volym, säger Henrik 
Kristensen, vd på APM terminals 
i informationen som delades ut 
på presskonferensen.

Uppfattningen skiljer sig åt

Med de orden lägger de tydligt 
skulden av att containerhamnen 
går på sparlåga på facket. Men 
den bilden delas inte alls av 
Hamnarbetarförbundet.

– Folk tror att vi är ute i strejk, 
men allt vi gjort är att varsla om 
övertidsblockad. Och det gjorde 
vi på grund av att APM har 

varslat om upp till 80 uppsäg
ningar på terminalen. Då anser 
inte vi att övertid borde finnas 
i den utsträckningen, sa Peter 
 Annerback, avdelningsordföran
de i Hamnarbetarförbundet, 
tidigare till ETC Göteborg.

APM har lockoutat sina 
 arbetare från hamnen och det 
är den egentliga anledningen 
till att arbetet står still enligt 
facket.

Röt ifrån mot medlare

Varslet rör framför allt 160 kol
lektivanställda medarbetare 
och ett fåtal tjänstemän av de 
sammanlagt 450 personer som 
är anställda på APM terminals 
Gothenburg i dag.

Förhandlingar ska inledas 
under nästa vecka, enligt facket.

I går gick Ulrika Messing, tidi
gare socialdemokratisk riksdags
ledamot och numera ordförande 
i kommunala Göteborgs hamn, 
ut och röt ifrån mot medlarna 

i hamnkonflikten, som hon 
anser tar alldeles för lång tid på 
sig och inte prioriterar saken 
tillräckligt högt.

– Vi ser tyvärr att konflikten 
i containerhamnen snarast 
eskalerar än börjar närma sig ett 
avslut. Det kommer i ett läge när 
Sveriges industri går urstarkt 
och sysselsättningen ökar mest 
av alla länder i EU, och hamnen 
investerat tungt för ökad kapaci
tet. Allt detta kan hotas på grund 
av konflikten, sa hon då.

Men frågan är om den 
 medlingen är helt utspelad nu, 
då arbetsgivaren varslar så pass 
många av sina arbetare.

ETC Göteborg har sökt 
Hamnarbetarförbundet och 
 representanter för APM termi
nals för ytterligare kommentarer, 
men utan framgång vid den här 
 tidningens pressläggning. Läs 
mer på: www.goteborg.etc.se

cHrisTiAn eGeFur

LucAs De ViVO

Chefer misstänks för fusk med reseersättning

Containerhamnen 
drabbad av storvarsel

Henrik Kristensen, vd för APM Terminals Göteborg, Sophia Tuveson, HR-chef på APM oh Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, presenterade ett varsel mot 160 anställda 
vid Göteborgs hamn vid en presskonferens i går. BILD Lucas De vIvo

Rödgröna 
vann striden 
om budgeten

Ann-Marie Begler.
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Att vara ung och använda 
internet är förenat med en hel 
del möjligheter – men det finns 
också risker. Och en grupp är 
extra utsatt. Unga med neuro-
psykiatriska funktionsnedsätt-
ningar är i högre grad otrygga 
på nätet. Det vill projektet 
Nätkoll uppmärksamma. 

Det är år 2014 när Madelein Lars
son Wollnik upptäcker att en 
viss typ av mejl blir allt vanligare 
i hennes inkorg på Attention. 
Föräldrar hör av sig och är 
oroliga över hur deras barn med 
neuropsykiatriska funktions
nedsättningar, NPF, behandlas, 
vad de gör och hur mycket tid de 
tillbringar på internet. 

– Det var alltifrån föräldrar 
som tyckte att deras barn satt för 
länge vid datorn, till en ungdom 
som hade råkat riktigt illa ut och 
blivit utsatt för våldtäkt, berättar 

Madelein Larsson Wollnik. 
Hon började diskutera 

 problematiken med sin kollega 
Karin Torgny som skrev ihop en 
projektansökan till Arvs fonden. 
I mars 2015 drog Attention 
Hisingen–Kungälvs tre år långa 
projekt Nätkoll igång, som nu är 
inne på sitt sista år. Dess över
gripande syfte är att öka trygg
heten på nätet för unga med 
NPF. 

En utsatt grupp

Att den här gruppen är mer 
utsatt på nätet har bekräftats 
 genom undersökningar. Atten
tion har gjort en enkätundersök
ning i samarbete med Statens 
medieråd och nyligen kom 
rapporten ”Ungar & medier”, 
som görs av Statens medieråd 
vartannat år. Där förstärks bilden 
ytterligare och det går att se 
stora skillnader mellan barn 

De vill hjälpa utsatta    ungdomar på nätet
Projektet Nätkoll uppmärksammar riskerna på nätet för unga            med NPF – men lyfter också fram möjligheterna

med NPF och de utan diagnos 
när det kommer till riskfaktorer 
på nätet. 

37 procent av föräldrar till 
barn mellan 13 och 16 år med 
NPF uppger att barnet blivit 
socialt isolerat till följd av inter
netanvändning eller spelande, 
att jämföra med 14 procent i hela 
populationen. 18 procent svarar 
att barnet kontaktats av vuxna 
som söker sexuell kontakt via 
internet. I hela populationen 
ligger den siffran på 5 procent. 
39 procent av barn i åldern 17–18 
med funktionsnedsättningar har 
blivit mobbade eller hotade på 
internet, jämfört med 17 procent 
i hela populationen. 

Men vad beror det på? En av 
förklaringarna kan vara att barn 
med NPF tillbringar mer tid vid 
datorn, menar Madelein Larsson 
Wollnik. 

– Många med NPF har svårt 

att få vänner ”in real life”. Man 
sticker ut från mängden och har 
svårt med sociala koder. Därför 
tillbringar många naturligt 
mycket tid på nätet, för önskan 
om att ha vänner finns ju fort
farande kvar. Och spenderar man 
mer tid på nätet är risken också 
större att man blir utsatt för de 
här sakerna, säger Madelein Lars
son Wollnik och fortsätter: 

– Dessutom är det ganska 
många, framförallt de med 
ADHD, som har ett stort behov 
av bekräftelse vilket man kan få 
väldigt snabbt på internet. 

Att enkäterna uppvisar så 
pass stora skillnader mellan 
unga med NPF och de utan diag
nos är inget som Madelein Lars
son Wollnik är förvånad över. 

– Det här är ju en grupp som 
i alla tider har varit mer utsatt, 
bland annat när det kommer till 
mobbning, så jag är inte ett dugg 

Många med NPF 
har svårt att få 
vänner ”in real life”. 
Man sticker ut från 
mängden och har 
svårt med sociala 
koder. Därför till-
bringar många 
naturligt mycket 
tid på nätet, för 
önskan om att ha 
vänner finns ju 
fort farande kvar.
Madelein Larsson Wollnik.
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förvånad över att det fortsätter 
även på nätet. 

Finns även möjligheter

Men att unga med NPF tillbring-
ar mycket tid vid datorn och på 
nätet är inte enbart fyllt med 
risker. Tvärtom har nätet öppnat 
upp många möjligheter. Under-
sökningen som Nätkoll har gjort 
visar att likväl som föräldrar är 
oroliga över hur mycket tid deras 
barn tillbringar vid datorn så 
ser de också att många barn mår 
väldigt bra av det. 

– Vi som är födda på 70-talet 
och tidigare har bilden av att det 
är bra att vara ute och röra sig, 
och dåligt att sitta vid datorn. 
Men barnen i dag är ju uppvuxna 
med internet och då måste vi 
 anpassa oss efter den verklig-
heten. I början hade vi mycket 
fokus på att vi måste skydda 
barnen mot risker, men när vi 

sedan träffat och intervjuat folk 
har vi förstått att möjligheterna 
är precis lika viktiga. 

Som exempel tar hon upp de 
ungdomar som har en tendens 
att agera impulsivt. När man 
kommunicerar i skrift finns mer 
tid till eftertanke, vilket kan göra 
det enklare att prata med andra. 
Nätet är även en perfekt social 
plattform för de som ibland kan 
ha svårt att hitta vänner i det var-
dagliga livet. Det är lätt att hitta 
vänner med liknande intressen. 

– Det finns barn som inte har 
en enda vän i verkliga livet som 
kan sitta och skratta högt och 
ha jätteroligt i flera timmar vid 
datorn. Därför försöker vi hela 
tiden prata om möjligheterna, 
och inte bara om riskerna, säger 
Madelein Larsson Wollnik.  

Under de två år som projektet 
Nätkoll har varit igång har bland 
annat tre kortfilmer om unga 

De vill hjälpa utsatta    ungdomar på nätet
Projektet Nätkoll uppmärksammar riskerna på nätet för unga            med NPF – men lyfter också fram möjligheterna

Madelein Larsson Wollnik berättar  
att det har varit både roligt och 
lärorikt att arbeta med Nätkoll. ”Det 
känns som att behovet av det här 
 materialet är väldigt stort. Vad jag 
vet har det inte funnits tidigare”, 
säger hon.  BILD caroLIne axeLsson

med NPF och nätet producerats. 
Inom kort kommer de även att 
lansera två utbildningsmaterial: 
ett läromedel för skolan och ett 
för föräldrar till barn med NPF.

Föräldramaterialet bygger på 
filmer där en situation spelas upp. 
Först ur förälderns perspektiv, och 
sedan får man se samma situation 
ur de ungas perspektiv. Tanken är 
att det ska leda till ömsesidig för-
ståelse och öppna upp för dialog. 
Här finns även en autentisk film 
där tre ungdomar med NPF berät-
tar om sina liv på nätet. 

– Sedan har vi fem strategifil-
mer där det är en vuxen som står 
och berättar om alla tankar som 
man kan ha som förälder: ”Vad 
gör mina barn på nätet egent-
ligen, hur sjutton ska jag tänka 
här, kommer de klara av det här 
själva?”, och så vidare. Varje film 
avslutas med frågan: ”Hur skulle 
du ha gjort?” vilket vi hoppas le-

der till samtal, berättar Madelein 
Larsson Wollnik. 

Avslutas med en konferens

Projektet kommer att avslutas 
med en konferens i Göteborg 
i slutet av januari, som bland 
 annat gästas av pedagogiska 
forskaren Elza Dunkels. Men till 
dess kommer Madelein Larsson 
Wollnik och de andra som varit 
involverade i projektet arbeta med 
att sprida materialet så mycket 
som möjligt. 

– Alla barn har rätt att känna 
sig trygga och säkra på nätet. Sen 
har vi en liten grupp barn som 
kanske inte riktigt är kapabla till 
att fixa det själva. Många med 
NPF lever i utanförskap och 
utsattheten på nätet spär på det 
ytterligare. Därför är det här jätte-
viktigt att uppmärksamma, säger 
Madelein Larsson Wollnik. 

Caroline axelsson

Madelein Larsson Wollnik är själv mamma till flera barn med NPF. Hennes tips till andra föräldrar som är oroliga för vad barnen gör på 
nätet är att försöka få igång en dialog och bygga upp ett förtroende.  BILD caroLIne axeLsson

En del i projektet Nätkoll har varit att ta fram utbildningsmaterial, både för skolan och till föräldrar.  BILD caroLIne axeLsson

Attention och Nätkoll
l Riksförbundet Attention 
är en intresseorganisation 
för personer med neuro
psykiatriska funktions
nedsättningar, förkortat 
NPF. Det kan vara diagnoser 
som ADHD, autismspektrum
tillstånd, språkstörning och 
Tourettes syndrom. Attention 
arbetar för att personer med 
NPF ska bli bemötta med 
respekt och få det stöd de 
behöver. Det finns 60 lokal
föreningar och förbundet har 
15 500 medlemmar. 
l Sedan mars 2015 är 
lokalföreningen Attention 
Hisingen–Kungälv projekt
ägare till Nätkoll, som är ett 
treårigt Arvfondsprojekt. 
Det övergripande målet med 
projektet är att öka trygg
heten på nätet för unga med 
NPF, men även för vuxna som 
möter dem. De vill visa nätets 
positiva möjligheter, men 
också riskerna. 
l På projektets hemsida, 
attentionriks.se/natkoll, 
kommer det snart finnas 
utbildningsmaterial gratis för 
nedladdning.  

Alla barn har 
rätt att känna sig 
trygga och säkra 
på nätet. Sen har 
vi en liten grupp 
barn som kanske 
inte riktigt är kapa
bla till att fixa det 
själva. Många med 
NPF lever i utan
förskap och utsatt
heten på nätet spär 
på det ytterligare.
Madelein Larsson Wollnik.
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Veckans sportkalender

Midsommarnattsdröm, mid
sommarledigt och så en hel del 
annat.  Visst blir det sport även 
denna vecka. 
Här är några höjdpunkter. 

Onsdag 21 juni
En Midsommarnattsdröm, friidrott, 

Lerum.

l Friidrottstävling för seniorer.  

Torsdag 22 juni
Djurgårdens IF–Göteborg FC, fotboll, 

damallsvenskan, Stockholms stadion, 

17.30.

Hovås Billdal IF–Kungsbacka DFF, fot-

boll, elitettan, Hovåsvallen, 19.00.

Örgryte IS–Degerfors IF, fotboll, super-

ettan, Gamla Ullevi, 19.00.

Slovakien–Sverige, fotboll, U21-EM för 

herrar, Arena Lublin (Polen), 20.45.

l Fotboll på hög nivå. Herrarnas U21-

landslag fortsätter jaga poäng i EM-

gruppspelet i Polen. Matchen sänds 

på Kanal 5. Dessutom är både Öis och 

Göteborg FC i farten i varsin tuff match. 

Derby i södra Göteborg när bot-

tenlaget Hovås Billdal tar 

emot toppaspiranten från 

kommunen ett snäpp 

söderöver. 

Fredag 23 juni
Kubbturnering.

Dans kring stång.

Frågesport.

l Midsommarafton innebär ledig 

dag för de flesta idrotter. I alla fall på 

elitnivå.

Lördag 24 juni
Midsommardagen. 
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Sommarens fotbollscuper 
ställer krav på barnen. Och det 
gäller att agera för att undvika 
resultathetsen som det kan 
innebära. 

– Det allra vanligaste miss
taget är resultatfixeringen, sä
ger författaren och ungdomsle
daren Fredrik Sundqvist. 

Han har varit tränare för pojklag 
och blev senare föreningsutveck-
lare och utbildningsansvarig i 
Majornaklubben Azalea BK. Han 
har bland annat skrivit boken 
”Så funkar ungdomsfotboll” och 
han föreläser om värdegrundsar-
bete inom ungdomsidrotten. 

Azalea har uppmärksam-
mats för sitt policy- och värde-
grundsarbete som blivit en mo-
dell som mängder av klubbar – i 

många olika idrotter – har tagit 
efter. Några av nycklarna är att 
lyfta glädjen i sporten och samti-
digt minska resultathetsen. 

I våras bjöds Sundqvist in till 
riksdagen för att föreläsa.

– Det var en stor ära. Det var 
intressant att få en inblick i 
det demokratiska maskineriet 
och jag tog tillfället i akt att 
förklara vikten av att gå från 
ord till handling. Jag tror att 
fokus på motivationsklimat och 
betydelsen av ”roligt” och ”kul” 
är viktiga aspekter. Det är så lätt 
för vuxenvärlden att stirra sig 
blind på resultat och piskor för 
att locka fram intresse hos barn. 
Får vi de vuxna att förstå vad kul 
betyder är vi halvvägs framme.

I sommar kommer tusen-
tals barn att spela i olika cuper 

runtom i landet. Inte minst i 
fotboll. 

– Sommarcuperna blir min-
nen för livet och är det absolut 
roligaste med lagidrott. Som-
marcuperna ger också en bra bild 
av vad roligt verkligen betyder 
för barn och ungdomar. Roligt 
betyder mer än bara de där goa 
segrarna och den dramatiska 
kampen. Roligt betyder kompi-
sarna på luftmadrasserna, det 
betyder att lära sig och uppleva 
en hel massa olika saker från 
glädje till sorg, från bus till 
allvar, kaos till ordning. 

Sommarens ungdomscuper 
ställer också krav. Både på barn 
och föräldrar. Då gäller det att 
undvika vissa fällor, enligt Fred-
rik Sundqvist. 

– Det allra vanligaste missta-

get är förstås resultatfixeringen. 
Tränare som bara ser prestigen 
och väljer bort spelare som inte 
anses hålla måttet för att nå 
den där viktiga åttondelsfina-
len. Sådana tränare håller inte 
måttet. De har fokus på resultat 
och inte spelarnas och gruppens 
utveckling. 

Pedagogiskt verktyg

Det finns flera andra saker som 
ungdomsledare och föräldrar 
bör se upp med. Rätt använd kan 
cupen bli ett av de allra främ-
sta av en tränares pedagogiska 
verktyg, i fotbollsutbildningen, i 
lagbygget och i barnens ”resa till 
att bli kloka, empatiska och bra 
människor”. 

Några vetenskapliga studier 
finns inte i ämnet, men det finns 

Glädje och utveckling det   viktigaste för Azalea BK

Fredrik Sundqvist, 
ungdomsledare.

Jag tror att fokus 
på motivations-
klimat och bety-
delsen av ”roligt” 
och ”kul” är viktiga 
aspekter. 

Med ungdomsledaren Fredrik Sundqvist i spetsen har Azalea BK arbetat mycket med sin värdegrund. Nu har en mängd olika föreningar tagit efter Majornaklubben och gjort samma sak..
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Söndag 25 juni 
Holmalunds IF Alingsås–AIK, fotboll, 

elitettan, Brogårdsvallen, 15.00.

Qviding FIF–Kristianstad FC, fotboll, 

division 1 södra, Valhalla, 17.00.

IK Frej Täby–Gais, fotboll, superettan, 

Vikingavallen, 17.00.

Trekungamötet, friidrott, Kungälv.

l Både Holmalund och AIK skuggar 

topplagen. Några vinster eller förluster 

i rad kan leda till till snabba stigningar 

eller fall i tabellen. För många kryss så 

blir det fortsatt mittemellan för både 

alingsåsarna och stockholmarna. 

Måndag 26 juni
Utsiktens BK–Assyriska BK, fotboll, 

division 1 södra, Ruddalen, 19.00.

l Derby i tredjedivisionen. Räkna 

med välfyllda läktare i stadens västra 

stadsdelar. Lagen fajtas i var sin ände 

av tabellen, och Utsikten – som fått 

prefixet Real på grund av sin storsats-

ning – är solklar favorit. Men derby är… 

derby. Och då kan allt hända. 

Tisdag 27 juni
Zalgiris Vilnius–IFK Göteborg, fotboll, 

träningsmatch, LFF Stadium (Litauen), 

19.00.

l Blåvitt lyckades inte kvala in till 

Europaspelet. Men en träningsmatch 

utomlands blir det i alla fall denna som-

mar. Litauiska huvudstadslaget firar 70 

år och bjuder alltså in IFK Göteborg.   

Tipsa oss!
Eller vill du tipsa oss om en intressant 

person eller förening som vi borde 

skriva om? Mejla till sportgbg@etc.se! 
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en utbredd och etablerad bild 
inom fotbollen att långtifrån 
alla föreningar tar värdegrunds
arbete på allvar. 

– Min bild är kluven. Jag åker 
runt och har workshops med 
värdegrundsarbete i fokus och 
har mött många mycket ambi
tiösa föreningar. Å andra sidan 
finns det många föreningar som 
kämpar i motvind, särskilt i 
socialt utsatta förortsområden 
och på landsbygden. En levande 
värdegrundsdiskussion är ett 
hälsotecken, men det helt avgö
rande för ledares och föreningars 
beteende är tävlingsformernas 
struktur. 

Det finns tydliga trender på 
området. Frågan om resultathets 
har aktualiserats ytterligare 
sedan Svenska Fotbollförbun

det från och med 1 januari 2017 
förbjöd tabeller och slutsegrare 
i cuper och turneringar för barn 
och ungdomar under tolv år. 

– Här har utvecklingen tagit 
stora kliv framåt de senaste åren. 
Är cuperna i utslagsform åker 
föreningarna iväg med top
pade lag oavsett vad som står 
i Riksidrottsförbundets vackra 
riktlinjer. Glädjande nog finns 
en uppvaknad förståelse för 
strukturernas betydelse. Alla så
dana frågor kring tävlingsformer 
och träningsmetodik har lyfts 
på senare år och det är mycket 
lovande. Men det återstår fortfa
rande mycket mer arbete. 

Beror på rötägg

När Fredrik Sundqvist besökte 
riksdagen lyfte han flera frågor, 

och han passade också på att 
leverera en del kritik.  

– Jag är trött på idrottspam
par som säger att idrotten är så 
fin och att alla avarter beror på 
rötägg bland tränare och för
eningar. Rötäggen skapas av de 
strukturer pamparna är ansva
riga över. Ändra strukturerna så 
kommer rötäggen att försvinna. 
Som slutkläm slog jag ett slag 
för anställda föreningsutveck
lare. Svensk idrott svämmar över 
av välutbildade idrottskonsu
lenter som, enligt min mening, 
befinner sig för långt från fören
ingarnas dagliga arbete. 

Även i Azalea BK – vars 
mångåriga värdegrundsarbete 
har belönats med priser och 
kopierats och inspirerat – på
går ett ständigt jobb med att 

utveckla idéerna och göra dem 
till verklighet. I vardagen. Varje 
dag. Och självklart också under 
sommarens cuper. 

– När vi började runt sekel
skiftet var känslan att vi gick 
mot strömmen. Nu flyter vi med 
den. Sista åren har vi arbetat 
målmedvetet med att gå från 
vackra ord till handling. Här 
upplever jag att vi gjort stora 
framsteg, inte minst tack vare 
Leif Skoog, vår anställde fören
ingsutvecklare. Genom att vara 
på plats och utbilda och stötta 
våra ledare till bra beslut har 
vi fått en fantastisk utväxling. 
Möjlighet att anställa Leif Skoog 
fick vi genom pilotprojektet 
Föreningslyftet.

MARCUS OLSSON
sportgbg@etc.se

Glädje och utveckling det   viktigaste för Azalea BK
Fredrik Sundqvist tips för 
en ungdomsförening
l Ta reda på vad kul betyder ur 
barnens perspektiv.
l Jobba med motivations-
klimatet. Börja i det enkla. Få 
igång snacket bland tränarna.
l En vilsen ledare får bara 
bekräftelse genom att vinna 
matcher. En stöttande förening 
bekräftar utveckling.
l Utbilda ledare och föräld-
ragrupp och skapa en tydlig 
och enkel struktur. Anställ en 
föreningsutvecklare.

Det allra vanligaste 
misstaget är förstås 
resultatfixeringen. 
Tränare som bara ser 
prestigen och väljer 
bort spelare som inte 
anses hålla måttet för 
att nå den där viktiga 
åttondelsfinalen. 

”Sommarcuperna blir minnen för livet och är det absolut roligaste med lagidrott”, säger Fredrik Sundqvist.Fredrik Sundqvist.
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Evenemang 
förändrar beteenden

Evenemangsbesökare kan 
påverkas att ändra sin kon-

sumtion. Det visar forskning från 
Göteborgs universitet. I en studie 
har den årliga musikfestivalen Way 
Out West i Göteborg undersökts. 
Festivalen har kommunicerat ett 
tydligt budskap om de positiva 
miljöeffekterna av att äta vegeta-
riskt. Studien visar att insatsen 
kan ha påverkat 15 procent av 
besökarna att minska sin vardag-
liga köttkonsumtion – och till att 
reducera festivalens ekologiska 
fotavtryck med 40 procent.
Bild Björn larsson rosvall/TT
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Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. 
Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina 
arbets- och levnadsvillkor. För vägen ut ur fattigdom går genom en hållbar 
handel, som leder till ekonomisk, social och miljömässig utveckling.  
Det börjar med Fairtrade!

Läs mer på fairtrade.se

FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSHOPP.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Christine adhiambo
rosodlare, kenya
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Nya klimatlagen
ska säkra målen
Men lagen riskerar att bli tandlös, hävdar kritiker
I förra veckan röstade riksda
gen fram ett nytt klimatpol
itiskt ramverk. En ny lag och 
ett tvärvetenskapligt råd är 
två nyheter som syftar till att 
regeringen, oavsett politisk 
färg, driver en klimatpolitik i 
enlighet med de nya klimat
målen.

Men ramverket kunde varit 
vassare, säger kritiker.

– Det här är snarare en dekla
ration, eftersom lagen saknar 
sanktionsmöjlighet, säger 
Rikard Warlenius.

En dryg vecka efter att Svenska 
Miljöinstitutet släppte sin 
rapport Klimatanpassning – så 
långt har kommunerna kommit 
2017, där det kommunala arbetet 
med klimatanpassning granskas, 
klubbade riksdagen igenom det 
nya klimatramverket.

Ramverket är ett resultat av 
en bred politisk överenskom
melse och innehåller tre huvud
sakliga delar: en ny klimatlag, 
nya klimatmål och ett nytt 
klimatpolitiskt råd.

Den nya klimatlagen, som 
börjar gälla från och med 1 
januari 2018, ska reglera reger
ingens klimatpolitiska arbete 
och se till att de klimatpolitiska 
mål som riksdagen beslutat om 
efterföljs. Enligt den nya lagen 
är också varje regering skyldig 
att tydligt redovisa hur arbetet 
med att nå målen fortlöper. 

Stina Bergström som är riks
dagsledamot och miljöpolitisk 
talesperson för Miljöpartiet 
säger att hon är nöjd med det 
klimatpolitiska ramverket och 
tror att klimatlagen kommer 
ha stor betydelse för Sveriges 
klimatanpassning.

– Det här ramverket var ett av 
våra viktigaste vallöften 2014, 
så det känns jättebra att det nu 
har klubbats igenom. Lagen är 
ett kraftfullt verktyg som bland 
annat kräver att regeringen vid 
varje ny mandatperiod presente
rar en tydlig handlingsplan med 
åtgärder och styrmedel för att 
uppnå klimatmålen, säger hon.

I de nya klimatmålen står 
bland annat att Sveriges netto
utsläpp av växthusgaser ska ner 
till nollnivå till år 2045, något 
som Stina Bergström tror är fullt 
möjligt.

– Jag tror att vi till och med 
kan uppfylla det här målet 
innan 2045. Sedan hade ju vi i 
Miljöpartiet också velat ha ner 
utsläppen från transportsektorn 
med 80 procent till år 2030, men 
det landade på 70 procent efter 
förhandlingarna med de andra 
partierna.

Borde kallas deklaration

Humanekologen Rikard Warle
nius på Lunds universitet, som 
även är aktiv vänsterpartist, 
tycker att det är fel att kalla 
klimatlagen för lag eftersom den 

inte inbegriper några rättsliga 
åtgärder.

– Jag tycker att vore ärligare 
att benämna det som en deklara
tion. Som lagen är utformad nu 
har den inga sanktionsmöjlig
heter att ta till mot en regering 
som inte efterföljer klimat
målen, säger han.

Förutom klimatmål och 
klimatlag innefattar det nya 
ramverket också ett klimat
politiskt råd. Rådet ska sättas 
samman av en grupp experter 
från olika områden som ur ett 
tvärvetenskapligt och obero
ende perspektiv ska bedöma i 
vilken utsträckning regeringens 
samlade politik är förenlig med 
klimatmålen.

Rikard Warlenius uttrycker 
även en viss oro gällande det 

klimatpolitiska rådets inflytande 
på regeringens klimatpolitik.

– Det är i grunden en intres
sant idé att instifta ett klimatpo
litiskt råd, jag hoppas att de får 
en stark moralisk auktoritet och 
verkligen kan utöva påverkan på 
regeringen. Men det finns också 
en risk att det avpolitiseras i 
”neutralitetens namn”, det vore 
synd tycker jag eftersom det här 
i allra högsta grad är politiska 
frågor.

Missat konsumtionens roll

Både Miljöpartiet och Vänster
partiet tog upp konsumtions
utsläppen i förhandlingarna av 
det nya klimatramverket, något 
som inte fick majoritet i riksda
gen och därför inte inkluderades 
i några av de nya klimatmålen. 
Rikard Warlenius tycker att detta 
är ett av de största problemen 
med ramverket.

– Det är väldigt synd att man 
inte har tagit med konsumtions
perspektivet på utsläpp, det vill 
säga svenskarnas totala klimat
påverkan där utrikesflyg och 
köttkonsumtion är de största 
bovarna.

– Vår konsumtion genere
rar enormt stora utsläpp både 
innanför och utanför Sveriges 
gränser och att försöka minska 
de utsläppen tycker jag absolut 
skulle ha varit en del av de nya 
klimatmålen, säger han.

ClaRa lEE lunDbERg

Träder i kraft 2018
l Senast år 2045 ska Sverige 
har uppfyllt klimatmålet att 
inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, 
och att utsläppen därefter ska 
bli negativa.
l Negativa utsläpp betyder att 
utsläppen av växthusgaser är 
mindre än den mängd koldioxid 
som tas upp av naturen.
l Det klimatpolitiska rådet 
håller i nuläget på att etableras 
och ska vara på plats när den 
nya klimatlagen träder i kraft 
den 1 januari 2018.

”Det här ramverket var ett av våra viktigaste vallöften 2014, så det känns jättebra att det nu har klubbats igenom”, säger Stina Bergström som är miljöpolitisk talesper-
son för Miljöpartiet. Rikard Warlenius, Vänsterpartiet, tycker att det är fel att kalla klimatlagen för lag eftersom den inte inbegriper några rättsliga åtgärder.
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Skogsbränderna i centrala 
Portugal är en direkt följd av 
den globala uppvärmningen, 
menar klimatforskare.

Tusentals brandmän och 
soldater kämpar just nu mot 
den värsta brandkatastrofen 
i Portugals moderna historia. 
De omfattande skogsbrän
derna, som nu rasat i snart en 
vecka, har redan skördat 64 liv 
och 135 personer uppges vara 
allvarligt skadade.

Räddningsarbetet har för
svårats av att telefonmaster 
och kablar har smälts sönder 
av hettan, vilket gjort det 
svårt för personer som bor i 
riskzoner att kalla på hjälp och 
kunna nås av myndigheter.

Monokultur förvärrar

Att Portugal under sommar
halvåret drabbas av skogs
bränder under en kortare 
period är inte ovanligt, brand
säsongen brukar vanligtvis 
pågå mellan juli och augusti. 
Årets rekordvarma vår och 
försommar med temperaturer 
över 40 grader, i kombina
tion med monokulturen där 
lättantändliga eukalyptusträd 
odlas på enorma ytor, har 
dock försatt Portugal i ett 
extremt allvarligt läge.

Ett åskväder misstänkts 
vara den utlösande faktorn 
för brandförloppet.

– Men den viktigaste orsa
ken till brändernas spridning 
och intensitet är den globala 
uppvärmningen, säger klimat
forskaren Thomas Curt vid 
franska National Research In
stitute for Environment and 
Technology till Euronews.

Han menar att de ökade 
temperaturerna på Iberiska 
halvön med skogsbränder 
som följd är ett tydligt tecken 
på hur klimatförändringarna 
nu är ett faktum.

Snabb temperatur

Enligt EU:s miljöbyrå EEA har 
medeltemperaturen i Portu
gal ökat med 0,5 grader per 
decennium, vilket är dubbelt 
så snabbt i jämförelse med 
det globala snittet. Även 
grannlandet Spanien och 
länder som Frankrike, Kanada, 
Sibirien och Indonesien har 
drabbats av liknande skogs
bränder som har ökat i takt 
med att medeltemperaturen 
höjts i världen.

ClaRa lEE lunDbERg

Klimatkrisen 
verklighet 
i Portugal
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Ida therén

”Knasig idé att barn 
ska sova själva”

ddet finns en jättekonstig idé i 
västvärlden att barn ”ska” sova 
i en egen säng, i ett eget rum. 
Separerat från dess största 
trygghet: deras vuxna.  

att somna är att släppa kontrollen. Ge oss 
handlöst in i det okända. Vi vuxna har vant 
oss, visa av erfarenhet att vi vaknar igen varje 
morgon. 

För ett litet barn kan det vara skrämmande. 
Inte bara att falla in i mörkret, men också att 
sova, utan beskydd. det är en primal instinkt: 
att söka skydd, när vi är som mest sårbara. 
Spädbarnet som skriker efter sin förälder – ett 
tecken på intelligens: ingen föda – som den 
behöver jätteofta för att fylla sin lilla magsäck 
– och risken att bli bortrövad, uppäten. Längtan 
efter närhet är också en ren överlevnadsstrategi.

det är aLLtSå helt normalt, och sunt, för ett 
barn att vilja sova nära en vuxen. det som är 
knasigt är vår idé att barn, mot sin vilja, ska 
”tränas” att sova ensamma: visa inte din när-
hetslängtan.  

Idag spär Socialstyrelsen på det här tän-
kandet. deras riktlinjer säger att bebisar ska 
sova själva. de skräms genom att hävda att 
samsovning med vuxna ökar risken för plötslig 
spädbarnsdöd. Men kikar du närmare på forsk-
ningen i ämnet, är den i bästa fall förvirrande. 
eller, rent ut sagt intetsägande.  

råden idag bygger på studier där man inte 
alls tagit hänsyn till omständigheterna, när 
bebisar dött sovandes med vuxna. det står inte 
i dokumentationen om den vuxna hade tagit 
sömnmedel, varit berusad, rökt eller var kraftigt 
överviktig. det står inte heller om de sov i en 
vattensäng eller i en soffa full med kuddar. allt 
det här är riskfaktorer vid samsovning. Skalar 
man bort de som samsover säkert – kortfattat: 

nyktert på en yta utan en massa extra kuddar 
och täcken, är det ofarligt. I Japan, där samsov-
ning är normen har man lägst andel plötslig 
spädbarnsdöd i världen.  

när forskare kikade på plötslig spädbarns-
död i alaska under 13 års tid, kunde 99 procent 
av barnen som dött vid samsovning kopplas till 
någon av riskfaktorerna. Forskarna konstate-
rade att samsovning i sig inte var boven.

Problemet verkar alltså inte vara att det är 
farligt att sova med sitt barn. Problemet är att 
föräldrar inte får rätt information.  

Faktum är att en stor del av nyblivna 
föräldrar ändå i slutändan sover med 
sina bebisar, oavsett vad Socialsty-
relsen råder. 

Problemet är att de tvingas 
oroa sig och skämmas över det. 
Och göra det osäkert, för att de 
inte vet bättre.

Varför ges inte fakta, istället 
för att tvinga föräldrar att gå 
emot sin instinkt att vara 
nära sitt barn, och där-
med börja tvivla på 
sig själva?  

hade JaG 
VarIt en liten 
bebis som precis 
hade kommit ut 
ur en varm my-
sig intim sfär 
i livmodern, 
hade jag inte 
heller velat 
ligga ensam i 
en spjälsäng. 
Jag hade velat 
vara nära de 

människorna som fick mig att känna mig lugn 
och trygg.

det är hög tid att vi går ifrån det patriarkala 
arvet, om att barn ska ”tränas” till självständig-
het. att separera barn och vuxen. all modern 
forskning visar samma sak: barn blir självstän-
diga av att känna sig trygga. Inte av att tränas 
till att klara sig själva.

Så, Vad SKa man göra? här kommer några 
konkreta förslag:
• Visa de konkreta omständigheterna i fall av 

plötslig spädbarnsdöd, så att framtida forsk-
ning kan ske utifrån de faktiska förhållan-

dena.
• Gå ut med råd kring säker samsovning 

– även om Socialstyrelsen envisas 
med att avråda borde de åtminstone 
berätta hur det kan göras säkert, när 
vi vet att folk gör det oavsett vad de 
säger (sådana råd finns bland annat 
från det respekterade amerikanska 
universitetet University of notre 
dame).

• hitta alternativa lösningar som 
är säkra för barn och förälder 

och tipsa om dem. Som 
det många använder 

idag: en spjälsäng vid 
sidan av sängen.  

• Sluta skräm upp 
föräldrar och få 

dem att tvivla 
på sig själva 
och sina för-
äldrainstink-
ter. helt 

enkelt. Sluta 
dumförklara 

oss. Ge oss fakta.

IDA THERÉN.
Ida Therén är återkomman-
de skribent på Dagens 
ETC:s kultursidor. Hon är 
aktuell med artikelsam-
lingen ”Frihet, jämlikhet 
& systerskap – texter 
2007–2017” (Mondial).
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Jotham Annan, 38 år
Managementkonsult

1 – Nu sover den minsta 
som är två månader och 
15 dagar gammal i en 
säng bredvid, men båda 
våra barn har sovit i vår 
säng de första månader-
na. Mestadels eftersom 
det varit skönast för både 
barnen och oss som för-
äldrar när vi varit trötta, 
men också på grund av 
att vi vill vara nära i bör-
jan. Jag tror att det har att 
göra med instinkter helt 
enkelt.
2 – Vad jag förstår så 
är bevisen för plötslig 
spädbarnsdöd kopplat till 
samsovning inte särskilt 
tunga. Men jag tycker inte 
heller att det är något fel 
med att låta barnet sova 
i egen säng, och det kan 
nog finnas viss sanning i 
att det kan innebära vissa 
risker. Däremot tror jag 
att i slutändan så gör nog 
föräldrar lite som de vill 
ändå, och jag tycker att 
man ska få göra det som 
känns bäst. 

Rick, 35 år
Försäljningschef

1 – De första sex månaderna sov vi 
tillsammans, främst eftersom det 
underlättade under den period 
som barnens mamma ammade. 
Men sen har de sovit i sina egna 
sängar. Jag hade aldrig några tan-
kar om att det kunde vara farligt. 
Snarare tycker jag att det är en 
väldigt naturlig grej som gör att 
barnet känner sig trygg. 
2 – Som med allt som har med 
föräldraskap att göra så gör för-
äldrarna lite som de vill i slutän-
dan. Och man vet aldrig med 
forskning, vad gäller samsovning 
så är det inte direkt någon fysik så 
jag skulle tro att det finns många 
aspekter i det här. 

Raicha Englund, 25 år
Barnskötare

1 – Jag har två barn och ja, båda 
sov i vår säng upp till det att de 
fyllde ett år. Det var både för 
våran och deras skull då vi ville 
vara nära. Såklart har jag funde-
rat över riskerna men sett till att 
de alltid sover i mitten med en 
massa kuddar. En gång vaknade 
jag upp och insåg att jag sov på 
barnets arm och därefter var jag 
mer vaksam. 
2 – Ja, det är nog sant att det 
kan vara farligt. Jag skulle inte 
rekommendera någon att låta 
ett litet barn sova i samma säng, 
även om jag själv gjorde det. 

Åsa Sande, 37 år
Student

1 – Den stora sover i vår säng 
men den lilla på två månader 
gör inte det. Båda mina barn har 
haft en egen säng vid sidan av 
när de varit små. Men det har 
varit mest för att det fungerat 
bra och varit skönare för oss. 
Om det hade varit så att det inte 
fungerat hade vi kanske gjort 
annorlunda.
2 – Ja, vi har ju inte behövt fun-
dera så mycket. Men det kan nog 
vara smart att låta ett litet barn 
sova i egen säng i alla fall fram 
tills det att de blir lite större. 
Samtidigt får det ju inte ske på 
bekostnad av att barnet känner 
sig otryggt. Och det håller ju inte 
i längden om barnet skriker hela 
natten. 

Enkät

1. Låter du dina barn sova i samma säng som du? 

2. Vad tänker du om de risker som förs fram i debatten?

Såklart har jag 
funderat över 
riskerna men sett 
till att de alltid 
sover i mitten 
med en massa 
kuddar.

text och Bild Malin JanSSon



KULTUR onsdag 21 juni 2017

Mitä tiedät suomalaisesta kulttuurista?*
I år är det hundra år sedan Finland förklarade sig självständigt från 
Ryssland, vilket uppmärksammas med en rad kulturevent under året.

Men hur mycket vet vi egentligen om finsk kultur?
Dagens ETC listar populärkulturella godbitar från vår granne i öst. 

 TexT: Dagens eTc

Suomalaisen kultuurin   helmiä*
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Bild Rähinä RecoRds

Litteratur
Kanske är det via böckernas värld som 
de flesta i Sverige lär känna Finland. 

l Sofi Oksanen
Hennes debut, ”Stalins kossor”, slog ner med 
full kraft 2007. Några år senare kom ”Ut-
rensning”, som utspelas under de tyska och 
sovjetiska ockupationerna av Estland, och 
har översatts till över 20 språk. Boken har 
även blivit både film och teater. 
l Monika Fagerholm
Den finlandssvenska författaren nomi-
nerades till Augustpriset redan 1995 för 
romanen ”Underbara kvinnor vid vatten”. 
Tio år senare blev priset hennes, då för ”Den 
amerikanska flickan”, en mystisk roman om 
ungdom och vänskap.
l Arto Paasilinna
En av Finlands kändaste och mest produk-
tiva författare. Hans humoristiska romaner, 
ofta med medelålders män på väg utför som 
huvudrollsinnehavare, har översatts till ett 
tiotal olika språk. Under sin författarkarriär 
har han skrivit över 40 böcker.

Sofi Oksanen

Monika Fagerholm

Arto Paasilinna
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*Vad vet du om finsk kultur?
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Mitä tiedät suomalaisesta kulttuurista?*

Suomalaisen kultuurin   helmiä*
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Hip hop
I Finland är heavy metal närmast mainstream: ett hårdrocksband i monsterdräkter 
har ju till och med lyckats vinna Eurovision Song Contest. Men nyligen klagade Lor-
dis sångare på att storheter som Nightwish, Children of Bodom och Apocalyptica 
nu utmanas av en ny uppstickare: hip hop. 

l Fintelligens
Duon från huvudstaden var ett av de första banden att börja rappa på finska. Debutalbumet 
”Renesanssi” som kom år 2000 toppade de finska listorna och de nästkommande skivorna ham-
nade också på bästsäljarlistorna. De har även släppt en singel tillsammans med Petter, Stockholm-
Helsinki.
l Cheek
Med 12 skivor bakom sig är han ett av Finlands största namn inom hip hop. Han började sin rap-
bana på engelska men det var när han gick över helt till finska som karriären verkligen tog fart. 
Senaste skivan, ”Alpha Omega”, hamnade högst på de finska listorna när den släpptes 2015.

Tv-serier
Finska tv-serier når sällan ut-
anför landets gränser, men på 
senare år har vinden börjat 
vända. 

l ”Sorjonen”
Mest sedd på Netflix är krim-
serien om detektiven Kari 
Sorjonen, som flyttar till en liten 
stad nära den ryska gränsen för 
att få mer tid till familjen. Men 
han får ingen lugn stund – platsen 
kryllar av mord, våldtäkter och 
kidnappningar. Serien har sålts 
till flera länder under namnet 
”Bordertown”. 
l ”Mustat Lesket”
Historien om tre kvinnor som pla-
nerar ett bombmord på sina män 
har fått en skandinavisk variant 
– ”Black Widows”, vars andra 
säsong nu går på TV3. En thriller-
inspirerad version av ”Desperate 
Housewives” med svenska Cecilia 
Forss i en av huvudrollerna.
l ”Puls”
Sjukhusdramat ”Syke (Puls)” 
handlar om ett gäng sjuksköter-
skor och deras vardag, och är det 
mest sedda programmet på YLE:s 
webb-tv. TV4:s svenska remake, 
”Syrror”, har varit mindre lyckad 
och har bland annat fått kritik 
för att vara nedsättande mot 
yrkeskåren.

Tango
Från sitt argentinska ursprung har den finska 
tangon sedan början av 1900-talet gått sin 
egen, melankoliska väg: den spelas nästan 
bara i moll.  

l Laila Kinnunen
Hon slog igenom redan på 50-talet och blev 
internationellt känd när hon sjöng Finlands 
första bidrag till Eurovision Song Contest 
1961: ”Valoa ikkunassa”. Hon har även gjort 
finskspråkiga versioner av klassiker inom 
bossa nova, jazz, folkmusik och musikalmusik.
l Tangomarkkinat
Tangofestivalen Tangomarkkinat, eller ”Tang-
komarknaden”, lockar årligen hundratusentals 
besökare till staden Seinäjoki. Där har både sångare, 
kompositörer och dansare umgåtts och tävlat mot varan-
dra varje sommar i över 30 år. Bild wikicoMMons

Flopp För 
utställning om 
Hellström 
n Den 22 april invigdes 
Lisebergs senaste attraktion 
”Klubbland” – en hyll-
ningsutställning till Håkan 
Hellström. 

Parken hade stora för-
hoppningar att utställningen 
skulle bli en publiksuccé, 
men istället blev det fiasko. 
Besökssiffran har legat på 
ungefär 88 personer om 
dagen, ett betydligt lägre 
besöksantal än parkens för-
hoppningar.

– Vi är inte nöjda, säger 
Per Alexanderson, Lisebergs 
underhållningschef till SVT.

Han hoppas fortfarande 
att besöksantalet ska stiga 
under sommaren. Utställ-
ningen pågår till den 30 de-
cember och kostar 75 kronor 
i inträde.

De blir stjärnor 
på slottet 2017 
n Årets omgång av Stjär-
norna på slottet är nu pre-
senterade. De fem stjärnor 
som ska bo tillsammans på 
Teleborgs slott i Växjö under 
en vecka är 
skådespela-
ren Mari-
anne Mörck, 
artisten Pe-
ter Jöback, 
skådespe-
lerskan Re-
gina Lund, 
sångerskan Ann-Louise 
Hansson och imitatören 
Bosse Parnevik.

– I år har vi fått till en 
riktigt underhållande cast på 
slottet! säger SVT:s projektle-
dare, Ulrika Midunger.

svårt att Få jobb 
som journalist
n De senaste åren har ned-
skärningar lett till att många 
journalister förlorat sitt 
jobb. Vad som händer med 
de uppsagda journalisterna 
har nu utretts i rapporten 
”Omställningen”. Bakom rap-
porten står journalisten och 
Dagens ETC-medarbetaren 
Kent Werne.

Endast 3 av 10 journalister 
som hittat nytt jobb lyckas 
få en tillsvidareanställning, 
37 procent stannade inom 
mediesfären och 25 procent 
gick till stat, kommun eller 
landsting. Sex procent gick 
till utbildningssektorn.

Håkan Hellström
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Slit dig från dataskärmar och telefondisplayer någon kväll i 
sommar. Kryp istället ner i en sovsäck under bar himmel och låt 
blicken vila på den oändliga rymden. Om du är riktigt tyst hör du 
ljudet av löv som rör sig i vinden. När du andas in känner du doften 
av fuktig jord och gräs. Och framför allt så blir du påmind om att det 

Var med oss i kampen för framtida NR-upplevelser genom att sms:a 
MEDLEM till 72 900 eller gå in på naturskyddsforeningen.se. 

Vinn en exklusivnaturupplevelse!Tävla med din bästa NR-upplevelse.
Mer info på naturskyddsforeningen.se/nr

eller sms:a NATURBILD till 72 900.
Houdini och SJ.

#naturalreality

Naturskyddsföreningen lanserar sommarens 
mest amazing 360°-upplevelse:

SOVA I
NATURAL
REALITY

*Sms:et är kostnadsfritt, förutom ev. operatörsavgift. När du har sms:at får du en länk med mer i
nformation om hur ett medlemskap i Naturskyddsföreningen fungerar. 
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Prenumerera på riktigt röda, 
feministiska dagstidningar!

 Jag väljer autogiro     Jag väljer faktura     Helår    Halvår   Kvartal

Nyheter,
opinion 
& kultur

Jag vill prenumerera för 224 kronor i månaden (papper och digitalt)

Jag vill prenumerera för 199 kronor i månaden (digital)

Jag väljer Dagens ETC Jag väljer Dagstidningen ETC Göteborg

SERIER & PYSSEL
Serie

Wist

Solen förbränner 
ungefär 620 miljoner 
ton väte per sekund.
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Sudoku
Så här spelar du
Fyll i de tomma rutorna med siffrorna 1 till 9. Varje siffra 
mellan 1 och 9 måste finnas i alla nio rader, alla nio kolumner 
och alla nio 3x3-rutor.

Lö
sn

in
g 

Lä
tt

 2

Lö
sn

in
g 

Lä
tt

 1

onsdag 21 juni 2017

Visste du att ... 

B
IL

D
 J
o

h
an

 n
IL

s
s

o
n

 /
 T

T



25onsdag 21 juni 2017

Konstruktör: Lars Burman

Lösningen publiceras i din digitala lördagstidning,  
som du hittar på http://dagens.etc.seKorsord

Kloka hem är Sveriges enda 
Kloka hus- och hemmagasin 

med inriktning på ekologiskt byggande. 
Tidningen diskuterar även Led-lampor, 

slänger ut plasten ur köket och visar 
vad vi kan välja istället. Den är vacker, 

inspirerande och ges ut sex gånger per 
år (varav sommarnumret är 

ett dubbelnummer).

med inriktning på ekologiskt byggande. 
Tidningen diskuterar även Led-lampor, 

slänger ut plasten ur köket och visar 
vad vi kan välja istället. Den är vacker, 

inspirerande och ges ut sex gånger per 

Prenumerera här 
– 299 kronor för en 

helårsprenumeration!

www.klokahem.com

I butik
27 juni!



TV & RADIO
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05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Det stora 
 familjeäventyret
14.00 Extreme makeover 
 weightloss
15.00 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
18.35 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Alla bygger
21.00 Broadchurch
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00 Hawaii five-0
23.55 Brottskod: 
 Försvunnen
00.55 Gotham
01.50 Musketörerna
03.00 Blue bloods
03.55 Law & order: Special  
 victims unit
04.50 The following

TV & RADIO

Nationens hjärta
n Ljusnarsberg i Bergslagen är en av Sveriges 
minsta kommuner, med inte ens 5 000 invå-
nare, men nu också centrum för veteranen 
Mikael Wiströms nya dokumentärfilm – ett 
mikrokosmos för hela Sverige, vad gäller 
flyktingmottagandet: röststarka hel- eller 
halv-SD:are protesterar med skräckargument 
mot den obligatoriska flyktingförläggnings-
entreprenören, som vill expandera, och 
mitt i alltihop står ett socialdemokratiskt 
kommunalråd och försöker balansera mellan 
motpolerna, och mellan gamla och nyare 
ideal. SVT1 21.00

DAGENS TV-TIPS
TIPSEN PrESENTErAS I SAmArbETE mED:

06:00 SVT Nyheter
06:05 Gomorron Sverige  
 sammandrag
06:30 SVT Nyheter
06:37 Godbitar ur 
 Gomorron Sverige
06:55 Gomorron Sverige
10:00 Jakten på Norge

10:50 Trädgårdstider
11:50 Minnen som bleknar
12:45 Hitlåtens historia på 
 två minuter
12:50 Best of Skavlan
13:50 Matiné: Till nu och 
 för evigt
15:35 Gomorron Sverige 
 sammandrag
16:00 Vem vet mest junior
16:30 FIFA Confederations 
 cup: Studio
17:00 FIFA Confederations 
 cup
18:00 Rapport
18:10 Kulturnyheterna
18:20 Sportnytt
18:25 Lokala nyheter
18:30 Game, set och skit 
 också!
18:45 Kungahusets  
 hemligheter
19:30 Rapport
19:55 Lokala nyheter
20:00 Uppdrag granskning 
 sommar
21:00 Nationens hjärta
22:30 Känselsinnets ABC
23:00 Helt knäpp!
23:30 SVT Nyheter
23:35 Sverige idag 
 sommar
23:50 Elitstyrkans 
 hemligheter
05:00 Sverige idag 
 sommar
05:15 Kungahusets 
 hemligheter

09:00 SVT Forum
12:00 SVT Nyheter
12:05 SVT Forum
16:00 SVT Nyheter
16:05 SVT Forum
16:15 Hur pratar djur?
17:15 Nyheter på lätt 
 svenska
17:20 Nyhetstecken
17:30 Oddasat
17:45 Uutiset
18:00 FIFA Confederations 
 cup
19:00 Vem vet mest junior
19:30 FIFA Confederations 
 cup: Studio
20:00 FIFA Confederations 
 cup
21:00 Aktuellt
21:25 Lokala nyheter
21:30 Sportnytt
21:45 Moving Sweden: I 
 will always love you 
 kingen
22:15 Nurse Jackie
22:45 Kroppen
23:15 Kinas van Goghs

00:10 Havsörnens osynliga 
 fiende
01:00 SVT Nyheter
01:05 Sportnytt
01:20 Nyhetstecken
01:30 Gomorron Sverige 
 sammandrag
02:00 SVT Nyheter
02:05 Sverige idag 
 sommar
03:00 SVT Nyheter
04:00 SVT Nyheter
05:00 SVT Nyheter

05.25 Nanny
06.00 Nanny
06.30 Aftonbladet morgon
09.00 Masterchef USA
09.55 Navy CIS
10.55 The mentalist
11.55 Djurakuten
12.25 Djurakuten
12.55 Neighbours
13.25 Neighbours
13.55 The real housewives 
 of Atlanta
14.55 Sex and the city
15.25 Sex and the city
15.55 Lyxfällan
17.00 Neighbours
17.30 Neighbours
18.00 The real housewives 
 of Atlanta
19.00 Lyxfällan
20.00 Jo Frost: Nanny on 
 Tour

21.00 Bones
22.00 NCIS: Los Angeles
23.00 Million dollar listing 
 New York
00.00 How I met your 
 mother
00.30 How I met your 
 mother
01.00 Frasier
01.30 Frasier
01.55 Sex and the city
02.15 Sex and the city
02.40 Navy CIS
03.20 CSI
04.05 The mentalist
04.50 How I met your 
 mother

06.00 Once upon a time
06.45 America’s funniest 
 home videos
07.10 Böda camping
08.05 Top chef masters
09.05 The little couple
10.05 Grey’s anatomy
11.00 Sofias änglar
12.00 Ellen DeGeneres 
 show
12.55 Böda camping
13.55 Arga snickaren
14.55 Top chef masters
15.55 The little couple
16.25 The little couple
17.00 Grey’s anatomy
18.00 Arga snickaren
19.00 Sofias änglar
20.00 Ett jobb för Berg
21.00 Good Karma 
 Hospital
22.05 The catch
23.00 Criminal minds
00.00 CSI
01.00 CSI: Cyber
02.00 Cold case
02.55 Scandal
03.45 Sofias änglar
04.30 Once upon a time

TV & RADIO
onsDAG 21 juni

SVT1 SVT2 TV3 TV4

KANAL 5

Jakten på Norge
Faktaserie från 2014 om 
200 år av norsk historia.
Programledarna Haddy 
n’jie och svenske 
Per sinding-Larsen 
presenterar norges historia 
1814-2014. Del 6 av 10: 
idoler och hjältar. 

Kinas van Goghs
i en by i Kina arbetar 
en armé av konstnärer 
med att skapa kopior 
av ikoniska europeiska 
målningar. Tavlorna 
säljs sedan i tusentals i 
turistbutiker runt om i 
världen. Efterfrågan är stor 
och verkstäderna håller 
igång dygnet runt. 

Jo Frost: Nanny on Tour
Amerikansk realityserie 
från 2016. säsong 1. Del 3 
av 10. jo Frost räknas som 
en av Amerikas främsta 
barnuppfostringsexperter 
och har varit med i TV-
serier och skrivit böcker 
om området. i den här 
serien besöker hon familjer 
som är i desperat behov av 
hennes hjälp.

Broadchurch.

I will always love you kingen
n I höstas förlängdes Filminstitutets och 
SVT:s spännande tiomiljonerssatsning Mo-
ving Sweden med ytterligare ett år, ett pro-
jekt som hittills gett 31 film- och tv-seriepro-
jekt varav ett flertal briljanta produktioner 
kunde ses på SVT förra året. I kväll kan vi se 
en film av Umeå-auteuren Amanda Kernell, 
senast prisbelönad i Venedig som Bästa unga 
regissör – en udda roadmovie om en ung 
man som får panik på BB, flyr sin flickväns 
förlossning och sedan jagar förlåtelse längs 
vintriga Norrlandsvägar där ryktet gått och 
ingen vill släppa in honom. SVT2 21.45

Känselsinnets ABC
n Spännande dansk dokumentärserie om 
det taktila sinnet – en mångfacetterat käns-
lig resa i fyra avsnitt från kvällens inledning 
om hur mänsklig beröring de facto räddar 
liv, till senare avsnitt om hur vi i digitalis-
mens tidevarv måste utveckla nya former 
av känselsinnlighet inom konst, design och 
vetenskap. Serien ger inte minst en exposé 
över både historisk och färsk forskning.
  SVT1 22.30

Sex and the city.Aktuellt.Federations cup.
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KUNSKAPSKANALEN       
15:00 UR Samtiden 18:00 En bild 
berättar 18:05 Antikmagasinet 18:35 
Världens fakta: En tiger i soffan 19:25 
Fighten mot fobier 20:10 Världens 
natur: Thailand 21:00 Berlin-Tokyo 
med bil 21:45 Seriestart: Detox 22:30 
Smugglarna 23:10 Andra världskriget: 
Slaget om Stilla havet  

BARNKANALEN     
06:00 Lilla prinsessan 06:15 Daniel 
Tigers kvarter 06:30 Lunneskär 06:35 
Bing 06:45 Lekdags 06:50 Octonau-
terna 07:00 Hej Jycke 07:10 Greta Gris 
07:15 Biss och Kajs 07:25 Fixarna 
07:30 Mästerflygarna 07:40 Regnbågs-
stadens hjälte 07:55 Servettmannens 
äventyr 08:05 Så många frågor, Luna! 
08:20 Philofix 08:30 Andys förhisto-
riska äventyr 08:45 Pyjamashjältarna 
09:00 Sommarlov 09:05 Mysteriet på 
Barnkanalen 09:20 Annedroider 09:50 
Mysteriet på Barnkanalen 10:00 Lilla 
Aktuellt 10:05 Thunderbirds 10:25 Ett 
fall för KLURO 10:40 Vi på Saltkråkan 
11:05 Superkrypen 11:20 Miss Moon 
11:30 Masha och björnen 11:35 Biet 
Maya 11:50 Misse-kisse 11:55 Emils 
sommarlov 12:00 Pinos dagbok - 
sydsamiska 12:05 Stadsduvan och 
Bullmåsen - nordsamiska 12:10 Sara 
och Anka 12:15 Voffa, Kvittra och Len 
12:30 Roboten Rob 12:40 Ella Bella 
Bingo 12:45 Dinosaurietåget 13:00 
Charlie och Lola 13:10 Katten i hatten 
vet allt om ditten och datten 13:25 Tom 
& jordgubbssyltmackan med honung 
13:30 Iežár 13:40 Pingu 13:45 Vi på 

Saltkråkan 14:10 Piggley Winks äventyr 
14:35 Sommarlägret 14:45 Flax Max 
15:00 Knäppala skola 15:20 Gum-
balls fantastiska värld 15:45 Flyg 29 
saknas 16:05 M.I. High 16:35 Mitt livs 
värsta år igen 17:00 Äventyr i tid och 
rum 17:10 Kate och Mim-Mim 17:20 
Molang 17:25 Dinosar 17:40 Elias och 
räddningsteamet 17:50 Wisska 18:00 
Bolibompa 18:05 Sannahs ateljé 18:10 
Ankes värld 18:15 Voffa, Kvittra och Len 

18:30 Sommarlov 18:35 Mysteriet på 
Barnkanalen 18:50 Annedroider 19:20 
Mysteriet på Barnkanalen 19:30 Det 
hemsökta huset 19:50 Tracy Beaker 
kommer tillbaka 20:20 Unge greve 
Dracula 20:50 Oggy och kackerlackorna 
05:00 Twirlywoos 05:10 Raa-Raa - 
lejonet som låter 05:20 Långhalsen Lo 
05:30 Pocoyo 05:35 Gaspard och Lisa 
05:45 Miffys stora små äventyr 05:55 
Henry råkar på...

RADIO 
P1 06.00 Morgoneko 06.15 P1-
morgon 06.30 Ekonyheter 06.32 
Ekonomieko 06.34 Nyheter från 
Vetenskapsradion 06.39 P1-morgon 
06.50 Tankar för dagen 06.55 
Landväder 06.59 P1-morgon 07.00 
Morgoneko 07.18 P1-morgon 07.30 
Ekonyheter 07.32 Ekonomieko 07.36 
Nyheter från Vetenskapsradion 07.39 
P1-morgon 07.46 Kulturnytt 07.55 
Land- och sjöväder 07.59 P1-morgon 
08.00 Morgoneko 08.15 P1-morgon 
08.30 Ekonyheter 08.32 Ekonomieko 
08.36 Nyheter från Vetenskapsradion 
08.41 P1-morgon 08.54 Kulturnytt  
09.00 Morgoneko 09.14 P1-morgon 
9.30 Ring P1!  10.00 Ekonyheter 
10.03 Plånboken 10.55 Radiofynd  
11.00 Ekonyheter 11.14 Tendens 
11.33 Ekonyheter 11.35 Radioföl-
jetongen 12.00 Tolvslaget Dagens 
dikt 12.10 Vetandets värld 12.30 
Luncheko 12.55 Land- och sjöväder 
13.00 P1 Kultur 14.00 Ekonyheter 
14.03 Vetenskapsradion Klotet 
15.00 Ekonyheter 15.03 Radiospor-
ten 15.04 Nordegren och Epstein 
15.45 Kulturnytt 15.55 Sjöväder 
16.00 Ekonyheter 16.03 Studio Ett 
16.45 Dagens Eko 17.00 Studio Ett 
17.45 Dagens Eko 18.01 Ekono-
miekot 18.08 Radiosporten 18.09 
Kulturnytt 18.14 P1 Kultur 19.00 
Ekonyheter 19.03 Meny 19.35 Radio-
följetongen 20.00 Ekonyheter 20.03 
Tendens 20.35 Vetandets värld 
20.55 Klartext  21.00 Ekonyheter 
21.03 Bildningsbyrån  21.35 Ring 
P1! 21.45 Tankar för dagen 21.50 
Land- och sjöväder 22.00 Ekonyheter 

22.10 Radiosporten 22.12 Studio Ett 
22.55 Kulturnytt 23.00 Ekonyheter 
23.07 Studio Ett 23.55 Dagens dikt 

P2 06.00 Huomenta Ruotsi 06.30 
Sisu-uutiset 06.34 Huomenta Ruotsi 
06.35 Oddasat 06.40 Nyheter 06.50 
Klassisk morgon 07.30 Ekonyheter 
07.32 Klassisk morgon 08.54 
Kulturnytt 09.00 Ekonyheter 09.02 
Klassisk morgon 10.00 Ekonyheter 
10.03 Klassisk förmiddag 13.00 
Iltapäivä 14.45 Sisu-uutiset 14.50 
Roketti 16.00 Radio Romano 16.30 
Terni Generatcia 17.00 Kulturnytt 
17.06 P2 Klassiskt på hemväg 19.00 
Ekonyheter 19.03 P2 Live: Röstkon-
ster 21.00 Musik mot midnatt 

P3 06.00 Ekonyheter 06.05 P3 Mu-
sik 06.30 Morgonpasset i P3 10.00 
P3 Nyheter 10.02 P3 med Amira 
Brown 11.00 P3 Nyheter 11.02 
Fråga vad du vill i P3 12.00 P3 
Nyheter 12.03 P3 med Amira Brown 
13.00 P3 Nyheter 14.02 Zia med 
Nessvold i P3 15.00 P3 Nyheter 
15.02 Zia med Nessvold i P3 16.00 
P3 Nyheter 16.04 Tankesmedjan 
17.00 P3 Nyheter 17.06 Musiken 
i P3 17.59 Radiosporten 18.00 
P3 Nyheter 18.03 Musikguiden i 
P3 med Tina Mehrafzoon 19.00 
Ekonyheter 19.03 Musikguiden i P3 
20.00 Ekonyheter 20.03 Radiospor-
ten 20.06 Verkligheten i P3 21.00 
Ekonyheter 21.03 Musikguiden 
i P3 22.00 Ekonyheter 22.03 
Musikguiden i P3: med DJ dancehall 
och reggae - Safari Sound 23.00 
Ekonyheter

Knäppala skola
Om du trodde du hade det illa på din skola, var glad att du inte går på 
Knäppala. Seriöst alltså. Allvarligt. For realz!

Barnkanalen klockan 15.00

Klimatfrågan har dykt upp i själva vatten-
debatten. Plötsligt varnar kommuner för 
vattenbrist i världens kanske vattenrikaste land. 
Så vi måste spara. Men hur?
Det här är en enkel dusch med samma kraft och 
styrka i flödet men den gör av med 50% mindre 
vatten. Jo, det fungerar.
Vattendropparna blandas med luft, du får samma 
kraftiga stråle men slösar mindre vatten. Duschen kostar 
599 kr och kan installeras på alla vanliga duschslangar.
Bara att göra. Varför slösa vatten när du inte måste?

SÅ VARFÖR SLÖSAR 
VI I ONÖDAN?

VATTENBRIST I SVERIGE!
Fri frakt  och 

klimat k ompensation
 ingår alltid i priset! 

KÖP DIN GREEN ECO SHOWER  
VIA VARUHUSET.ETC.SE



varuhuset.etc.seKundtjänst
Box 4403
102 68 Stockholm
varuhuset@etc.se
www.varuhuset.etc.se

ETC Bokcafé
Sankt Paulsgatan 14
118 46 Stockholm
bokcafe@etc.se
facebook.com/etcbokcafe

MILJÖVÄNLIG MATSTUND

TALLRIKAR I BAMBU
Nu kan du njuta av middagen på miljövänlig 
servis. De här tallrikarna och muggen är 
tillverkad av bambufiber och därför 100 
procent biologisk nedbrytbara och slitstarka. 

Tallrikar: 89 kr
Mugg: 69 kr

ÄT OCH DRICK MILJÖVÄNLIGT

BARNTALLRIK OCH 
BARNMUGG I BAMBU
Tallrik och mugg med piratmotiv i miljövänligt 
material. Tillverkade av bambufiber och 
därför 100 procent biologisk nedbrytbara och 
slitstarka. 

Barntallrik: 79 kr
Barnmugg: 69 kr

Fri frakt  och 
klimat k ompensation

 ingår alltid i priset! 
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