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VECKA 10 • PRIS: 25 KR

TEL. 0500-46 75 00 • SLA.SE

VÄDER • S34
Det blir halvklart väder . 
Omkring 4 plusgrader.

Första coronafallet 
bekräftat i Skövde
NYHETER. Nu har coronasmittan nått Skövde. På 
fredagen kunde SLA avslöja att Postnords företags-
center hade stängt eftersom en anställd hade insjuk-

nat. Personen har varit i ett europeiskt land nyligen, 
dock inte Italien. och reste i en grupp med tio till tjugo 
personer, bland andra Skövdebor. S4–5

SKÖVDE. Anställd smittad – Postnord stängde kontor

SKÖVDE • S14

Coworking-
kontor öppnar 
på stationen

 FOTO: JONATHAN STRÖM

REPORTAGE • S10

Snart börjar 
hans stora 
cykeläventyr

 FOTO: ANNA WARNER

SKÖVDE • S6

Träd ska tas 
ner i parken

KARLSBORG • S16

Mängder 
går samman 
för att sticka

TIBRO • S15

Dags att 
tänka på 
sommaren

 FOTO: ROLAND SVENSSON

SKÖVDE • S6

Många ville 
testa drycker

SPORT • D2 • S21

Hoppet om 
slutspel är 
kvar för SHF

Norra Metallvägen 1A, Skövde
0500-41 73 80 www.thorssells.com THORSSELLS

Kunskap, service och
lokal kännedom!

Vi på Systrarna Odhs  
hemtjänst finns här som  
en extra resurs för dig.
Vi erbjuder även ruttjänster 
till dig som privatperson.

Vill du köpa våra tjänster? Ring Peter Odh 070-409 76 73  systrarnaodh.se

Snabba nyheter 
i vår app
Följ kategorier, områden  
och ämnen som intresserar dig
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DEBATT.

KVINNODAGEN. Kvinnor 
flyr för livet överallt. Den 8 
mars vill vi uppmärksamma 
att vi ser er som kämpar.

S-kvinnors tema för 
internationella kvinnoda-
gen är i år ”Fly för livet”. 
Det är en skildring, en 
uppmaning, ja – rent av en 
stor push till alla oss som 
kan påverka att vi måste ta 
vårt ansvar. Många kvinnor 
befinner sig på ständig flykt 
hela livet. Det kan handla 
om att fly från ekonomiskt 
våld, psykiskt och fysiskt 

våld eller att försöka fly för 
livet från ett annat land. Det 
kan innebära att behöva fly 
sin bostad, fly med barn el-
ler att lämna sin familj, som 
när flickor och kvinnor, flyr 
från hedersvåld.

Vi kräver att det används 
samma krafttag mot mäns 
våld mot kvinnor, som det 
nu läggs mot gängvåld. 
Regeringen har tillsatt 
350 utredare inom polisen 
som ska få spetskompe-
tens för att stoppa våldet 
mot kvinnor, vilket är ett 

välkomnat beslut, men det 
finns fortfarande mycket 
kvar att göra. Kommunerna 
måste ta sitt ansvar. Det är 
kommunerna som ansvarar 
för att se till att det finns 
skydd och stöd för kvinnor 
och barn, såsom skyddande 
boenden. I dag brister det 
både i kompetens och an-
svar i kommunerna och där 
vill vi särskilt påpeka allva-
ret i de konsekvenser som 
uppstår. Kvinnor undviker 
att lämna sina män för att 
alternativet inte är tryggt 

nog. Det behövs också ett 
tydligt samarbete mellan 
kommuner och kvinno-
jourer eftersom det är där 
kompetensen finns.

Det behövs ekonomiskt 
och psykologiskt stöd men 
framför allt behövs det 
boenden. Kvinnor behöver 
få en chans att börja ett nytt 
liv där de inte riskerar livet 
för att misshandeln fortsät-
ter. De ska kunna röra sig 
fritt, som att till exempel 
kunna hämta sina barn på 
förskolan.

Carina Ohlsson
Förbundsordförande  
S-kvinnor

Ida Ekeroth
Distriktsordförande S-
kvinnor Skaraborg och ord- 
förande S-kvinnor Mariestad 

Maria Radivoj
Ordförande S-kvinnor 
Essunga

Ingrid Törnqvist
Ordförande S-kvinnor Fal-
köping

Kristina Agustsson
Ordförande S-kvinnor 
Grästorp

Gittan Wester
Ordförande S-kvinnor Hjo

Lena Jenemark
Ordförande S-kvinnor Lid-
köping

Camilla Skog
Ordförande S-kvinnor Skara

Monica Green
Ordförande S-kvinnor 
Skövde

Zelal-Sara Yesildeniz
Ordförande S-kvinnor Tida-
holm

Petra Sahlström
Ordförande S-kvinnor Vara

Fly för livet – kvinnors ständiga kamp för överlevnad

Gör inte dagspolitik av pensionerna

Följ oss på sla.se/debatt

D
en parlamenta-
riska pensions-
gruppen strä-
var därför efter 
mer rättvisa. 

Men dess förslag att höja 
den allmänna pensionen 
riskerar att underminera 
hela systemets stabilitet.

Pensionsgruppen har 
kommit överens om att 
höja de lägsta inkomstpen-
sionerna med upp till 600 
kronor i månaden. Höj-
ningen kommer finansieras 
direkt ur statsbudgeten. 
Bakgrunden till förslaget 
är att skillnaden mellan ga-
rantipension och de lägsta 
inkomstpensionerna har 
minskat. Det är rimligt att 
vilja åtgärda detta eftersom 
pensionen bör vara tydligt 
kopplad till hur mycket 
man har arbetat.

Belöning i form av högre 

pension skapar incitament 
för människor att arbeta. 
Det gäller särskilt för de 
som har lägre inkomster. 
Det gynnar samhällseko-
nomin i stort och även 
pensionssystemet då både 
arbetstagaren och -givaren 
betalar in pensionsavgifter. 
Dessutom ger kopplingen 
till utfört arbete legitimitet 
år systemet. Pensionären 
får inte någon annans peng-
ar utan att själv ha bidragit 
under sitt arbetsliv.

Självklart ska ingen läm-
nas på bar backe för att de 
av olika skäl inte har kunnat 
arbeta tillräckligt mycket. 
Därför finns också en viss 
omfördelning i form av ga-
rantipensionen. Men detta 
stöd bör vara begränsat till 
samhällets mest utsatta. 
Majoriteten av befolk-
ningen ska kunna finansiera 

sin egen pension liksom de 
via skattsedeln betalar för 
resten av välfärdssystemet. 
Nu har dock pensionsgrup-
pen frångått denna princip 
genom att ta pengar från 
statsbudgeten.

En bättre lösning vore 
att höja taket för pensions-
grundande inkomst. De 
som i år tjänar över 44 892 

kronor höjer inte längre 
inkomstpensionen trots 
att de fortfarande betalar 
pensionsavgifter. Denna 
brytpunkt leder sannolikt 
till att personer som skulle 
kunna arbeta mer, och 
därmed också bidra mer till 
välfärden, inte gör det, då 
det inte lönar sig.

Dessutom slår pensions-

taket hårt mot yrkesgrup-
per som tidigt i karriären 
har låg pensionsgrundande 
inkomst. De anställda 
skulle behöva kompensera 
för detta genom högre lön 
senare. Antingen genom 
sin lönestege eller befor-
dran till högre position. 
Men brytpunkten gör detta 
omöjligt för många.

Ett större problem är att 
höjningen riskerar att göra 
pensionerna föremål för 
dagspolitik. Om det blir 
etablerat att höja pensioner 
med hjälp av statsbudgeten 
lär det bli lockande valfläsk 
för många partier. Detta 
vore fel både principiellt 
och praktiskt.

Pensionssystemet måste 
vara förutsägbart för att 
kunna ha folkets förtro-
ende. Människor bör kunna 
förstå hur det fungerar och 
vad de själva kan göra för 
att få högre pension. Om 
riksdagen när som helst 
kan ändra på pensions-
nivåerna blir detta i stort 
sett meningslöst, även om 
höjningar är mer troliga än 
sänkningar.

Stabilitet är nödvändigt 
för pensionssystemets 
långsiktiga hållbarhet. 
Annat vore oansvarigt när 
människors försörjning står 
på spel.
Daniel Åkerman/SNB

 Y Att arbeta hårt under livet måste 
löna sig mer för pensionen.
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SKRIV TILL INSÄNDARSIDAN,  men skriv kort och 
enkelt! Skicka helst texten via e-post. Insändare skrivna 
för hand tas endast med i mån av tid. Adressen är: 
debatt@sla.se för e-post och Skara borgs Allehanda, Box 
407,  541 28 Skövde för vanlig post. 

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnum-
mer. Tidningen måste veta vem som har skrivit även om 
ni undertecknar med signatur. Självklart lämnas inte 
författarens namn ut om så inte önskas, denna uppgift 
är skyddad av Tryckfrihetsförordningen. Insändare utan 
avsändare eller enbart med e-postadress blir inte

 publicerade. Inte heller insändare som skickas under 
falskt namn eller som innehåller grova personangrepp. 
Vi förbehåller oss rätten till att redigera texten.
Debattredaktör:  Annica Henriksson, 
telefon: 0500-46 75 57

Mer debatt
på sla.se

Skövdes skolor placerar sig högt upp

D
en mediala bild 
av skolan som 
framkommit av 
senaste tidens 
debatt är att den 

inte är kostnadseffektiv och 
inte levererar bra förutsätt-
ningar för våra barn. Detta 
är inte den sanna bilden av 
skolan. Två färska under-
sökningar visar på ett gott 
utgångsläge för skolan i 
Skövde kommun.

Brukarundersökningen 
från hösten 2019 visar att 
bland eleverna i årskur-
serna 5 och 9 uppger en 
större andel än riksgenom-
snittet att de har studiero på 
lektionerna och känner sig 
trygga i skolan. I de yngre 
åldrarna är det nästintill 

100 procent som upplever 
trygghet och studiero.

I den senaste mätningen 
av Kommuners kvalitet i 
korthet (KKIK), som görs 
av Sveriges Kommuner och 
Regioner, är resultatet ock-
så tydligt. Skövdes resultat 
ökar i stort inom alla åldrar. 
Av de 260 kommuner som 
deltar i mätningen ligger 
Skövdes resultat bland 
de 65 bästa kommunerna 
inom alla åldrar.

Skövde har en betydligt 
högre andel förskolelärare 
och lärare med pedagogisk 
högskoleexamen än riket i 
stort. Jämför man slutli-
gen kostnader per individ 
i förskola, grundskola 
och gymnasieskola så är 

Skövdes verksamhet mer 
kostnadseffektiv än riket i 
snitt.

Skövdes skolor är alltså 
enligt dessa undersök-
ningar inte bara på väg åt 
rätt håll för eleverna, de är 
också redan kostnadsef-
fektiva. Det visar att lärare, 
rektorer, övrig personal 
och sektorschef Katarina 
Lindberg redan gör ett 
mycket bra jobb för våra 
barn och unga, vilket de har 
vårt fulla förtroende samt 
respekt för.

M
en vi måste 
göra mer. Alla 
kommuner i Sve-
rige står inför 
en utmanande 

ekonomisk framtid efter-
som fler yngre och äldre 
behöver vår gemensamma 
välfärd samtidigt som 
gruppen i arbetsför ålder 
blir mindre. Kommunernas 
ekonomi sätts därför under 
stor press de kommande 
10–15 åren. För att möta 
den utvecklingen har Sköv-
de kommun under flera år 
jobbat med att effektivisera 
alla verksamheter.

I juni 2019 beslutade ett 
enigt kommunfullmäk-
tige att sänka kommunens 
kostnader med minst 110 
miljoner kronor fram till 
2022 genom att i första 
hand minska på administra-
tion, fordon, lokaler och 
upphandling. I stället ska 

resurser frigöras till själva 
välfärden.

Sektor Barn och Utbild-
ning har redan varit mån 
om att minimera sina admi-
nistrativa kostnader. Mellan 
2015 och 2019 minskade 
sektorns administrations-
kostnader med runt tre 
miljoner kronor.

Men eftersom just sektor 
Barn och Utbildning blivit 
så omskriven den senaste 
tiden har nämnden på Al-
liansens förslag beslutat att 
en extern genomlysning ska 
göras. Sektorn bistår nämn-
den med upphandlingen 
av en extern part som ska 
utföra genomlysningen. 
Uppdraget och innehållet 
kommer alltså från nämn-

den, inte från sektorn själv 
som gjorts gällande.

Vi har alltså anledning 
att se ljust på framtiden för 
Skövdes skolor. Men våra 
ambitioner är ännu högre 
och självklart finns det 
många saker som kan och 
ska bli ännu bättre. Just 
därför, och för att reda ut 
frågetecken som uppstått 
under den senaste tiden, 
görs den externa genomlys-
ningen av sektorn.

Katarina Jonsson (M)
Ulrica Johansson (C)
Ulla-Britt Hagström (L)
Marianne Gustavsson (KD)

BARN OCH UTBILDNING

Väl använda pengar
TRÄDKONST. Replik till Anita i SLA 5/3.

Signaturen Anita som jobbat i 38 år reagerar surt på det kommunala 
konstverket vid Karstorpssjön. Jag reagerar också, men på motsatt 
sätt. Tänk vad trevligt med dessa konstnärligt utformade träsvampar. 
Det skall bli roligt att ta en promenad dit och beskåda verket. Att sätta 
en utsmyckning som motsats till behov i skola och omsorg är föga kon-
struktivt. Det ena utesluter inte det andra. Glädjande är att kommunen 
också vill tillgodose medborgarnas behov av konst och skönhet. I vår 
annars ofta lite gråa tillvaro lyser ett sådant initiativ upp. Kostnaden är 
väl använda pengar. Tack så mycket! Glad pensionär

INVANDRARE. Varför 
undrar jag om feminister är 
rasister? Jag är kvinna och 
har inte tagit skada av att 
växa upp med att vi lever i 
ett samhälle med tjejer/kil-
lar, han/hon och barnvisor 
som tydligen innehåller för 
många pojknamn i texter-
na. (Det var någon feminist 
för några år sedan som hade 
kollat alla svenska barnvi-
sor.)

Vi svenska kvinnor är fria 
att leva våra liv som vi själva 
vill, vilket är tack vare ett 

tidigare feministiskt arbete. 
Dagens feminister verkar 
mer leta efter ”orättvisor/
olikheter” i varenda text 
de läser, inom arbetslivet, 
i samhället etc. och tänker 
bara på svenska kvinnors liv.

Dagens feminister bör 
satsa på att jobba för att alla 
tjejer/kvinnor som kommit 
hit som invandrare får leva 
ett fritt liv som vi svenska 
kvinnor gör, istället för att 
tvingas leva under hot från 
sina föräldrar och andra 
släktingar om de inte följer 

sina ”regler”. Ingen tjej/
kvinna ska behöva vara rädd 
för repressalier på grund av 
vilka hon träffar och umgås 
med. Vad gör feministerna 
för dessa tjejer/kvinnor? 
Eller är dessa tjejer/kvinnor 
inte värda att jobba för och 
få på samma jämlikhetsnivå 
som vi svenska kvinnor har 
nått? Hur kan feministerna 
acceptera att det finns of-
fentliga ställen i invandrar-
täta områden (t.ex. kaféer) 
där kvinnor och män är 
uppdelade och sitter i olika 

delar av lokalen?
Dessutom kan man 

undra var feministerna 
gömmer sig när det gäller 
barnäktenskap… eller är 
det okej för det är ju ”bara 
flyktingar” som kommit till 
Sverige och som har ingått 
barnäktenskap?

Så en uppmaning till alla 
feminister – jobba för att in-
vandrartjejer/kvinnor också 
får möjligheter att leva det 
liv som de själva vill.

8 mars

INSÄNDARE.

Är feminister rasister?

SKOR FÖR ALLA FÖTTER OCH TILLFÄLLEN
Commerce, SKÖVDE. 0500 41 22 45

20% rabatt
på alla damskor*

För dig som är eller blir medlem

Söndag 8 mars är det Internationella Kvinnodagen
det firar vi med 20% rabatt på alla damskor och väskor*

- gäller lördag 7 mars och söndag 8 mars

Vi köp av ett par damskor från VAGABOND 
är du med i utlottningen av ett par skor från 
VAGABOND

Köp ett par ECCO damskor i helgen
så är du med i utlottningen av en
ECCO handväska!

De första 50 kunderna som handlar
får köpa en bukett blommor från
Bellas blommor för 50kr! (värde 150kr)

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

*För dig som är kundklubbsmedlem eller blir.
Erbjudandet gäller damskor till ord. pris ej beställningsvaror och tillbehör

Gabor 1799:-              Stockholm Design Group 1699:-

Stockholm
Design Group
999:-

SHOPPA ONLINE
www.fl ashwoman.se

ALLA BYXOR 20%ALLA BYXOR ALLA BYXOR 20%20%
Erbjudandet gäller endast t o m 8/3-2020
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Coronasmittad har besökt land i Europa

SKÖVDE. Flera Skövdebor med på resan

Det var tidigt på fredagsmorgonen 
som SLA nåddes av uppgifterna 

om att Postnords företagscenter på 
Vipans gränd, granne med Coop, 

var stängt. En företagare som 
precis som vanligt skulle hämta 
posten i sin postbox möttes av en 
låst dörr och en informationslapp 
- ”Stängt på grund av sjukdom”. 
Ingen annan information fanns 
som förklarade omständigheterna.

Postnords pressansvariga Anna 
Kjellander kunde på fredagsmor-
gonen till SLA ge förklaringen till 
det låsta Skövdekontoret:

– Det stämmer att det är stängt 

 Y En anställd på Postnords företagscenter i Skövde har 
smittats av coronavirus. Personen har smittats i samband 
med en resa till ett europeiskt land, dock inte Italien. ”Hen 
reste i en grupp med flera Skövdebor, nu intervjuar vi 
dem för att höra om de har symptom och för att kartläg-
ga smittvägar” säger smittskyddsläkaren Peter Nolskog.

 Y Postnords företagscenter på Vipans 
gränd i Skövde hade stängt på fredagen 
efter att en anställd där smittats av 
coronavirus.  FOTO: ROLAND SVENSSON

idag och det beror på att vi har en an-
ställd som har smittats med corona-
virus. Vi håller stängt eftersom vi är 
måna om både våra kunder och våra 
medarbetare, kommenterade Kjellan-
der till SLA och förklarar att man följer 
myndigheternas rekommendationer.

Hon ville inte uttala sig närmare om 
medarbetarens hälsotillstånd eller hur 
smittan hade uppdagats.

SLA nåddes senare av uppgifter att 
den Postnord-anställde har besökt ett 
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Coronasmittad har besökt land i Europa

SKÖVDE. Flera Skövdebor med på resan

Biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog, Västra Götalandsregionen. FOTO: DANIEL STRANDROTH/ARKIV

Denna informationslapp mötte företagare som kom till Postnords företagscenter på fredagsmorgonen. FOTO: PRIVAT 

europeiskt land nyligen, det hand-
lar dock inte om Italien där många 
andra svenskar ska ha smittats. 

Personen ska heller inte vara 
hemmahörande i Skövde, utan på 
annan ort, men har sitt arbete vid 
Postnord-kontoret. 

Uppgifterna bekräftades på fre-
dagen av biträdande smittskydds-
läkare Peter Nolskog, Västra Göta-
landsregionen.

–  Personen bor i en angräns-

ande region och har också provta-
gits där, men jag tror inte att hen 
vårdas på sjukhus eller att hen är 
speciellt sjuk. 

– I detta liksom många andra fall 
som nu bekräftas är det ju enbart 
för att man känner till coronasmit-
tan som man ens söker vård, an-
nars hade man nog inte gjort det. 
Personen ska heller inte ha arbetat 
sjuk. 

Den Postnord-asntällda per-

sonen reste tillsamman med en 
grupp på mellan tio och tjugo per-
soner, enligt Nolskog.

– Bland annat flera Skövdebor. 
Vi intervjuar dem nu för att höra 
om någon mer har symptom, så det 
kan blir fler fall. Vi försöker också 
på så sätt att spåra smittan. Om nå-
gon av övriga också har symptom 
har de ju smittats av samma källa 
efter den förste fick symptom först 
efter hemkomsten.

Svårigheten i detta fall är att de 
har besökt ett land där det inte 
finns många bekräftade fall av 
smittan.

– Hade det varit Italien hade det 
varit enklare, men nu kan smittan 
ha funnits på flygplatsen eller lik-
nande. Detta måste vi försöka att 
ringa in och hitta en gemensam 
nämnare.

Gällande Postnords stängda fö-
retagscenter och företagare som 

vill ha sin post så är beskedet att 
de får vänta till måndag.

– Tyvärr kommer våra kunder 
inte att kunna hämta sin post un-
der fredagen, men planen är att vi 
ska öppna på måndag igen, säger 
Anna Kjellander.

Lena Jonsson
0500-46 75 79
lena.jonsson@sla.se
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Arbetet kommer att utföras 
under två dagar inom den 
närmaste månaden, skriver 
kommunen på sin hemsida. 
Det är dock oklart exakt 
vilket datum. Det som ska 
göras är att man kommer 
att ta ned nio stycken träd i 
Kyrkparken – fyra lönnar, tre 
bokar, en alm och en ask.

Det görs både för att sä-
kerställa säkerheten för 
människor som befinner sig 
i området eftersom en del av 
träden är i dåligt skick, och 
för att möjliggöra utrymme 
för den nya gestaltningen av 
parken. Det planeras till ex-

empel en lekplats där.
”Träden som tas ned kom-

mer att flisas och återföras 
till lekplatsen”, skriver man.

Kunna användas mer
Projektet för den nya ut-
formningen av Kyrkparken 
ska utmynna i att området 
ska kunna användas i större 
omfattning än vad det tidi-
gare gjort.

I dagsläget är det främst 
sommarens Matfestival som 
arrangeras där och efter om-
byggnaden är det tänkt att 
parken ska kunna användas 
året runt på olika sätt.

Ny växtlighet
Skridskobana, utomhusbio 
och mindre konserter är 
exempel på sådana saker. 
Även ny belysning kommer 
att monteras för att göra par-

ken till en tryggare plats.
Nya träd kommer också 

att planteras, liksom buskar, 
perenner och lökar.

Budgeten för projektet är 
satt till åtta miljoner kronor.

Under tiden som trädfäll-
ningen pågår så kommer av-
stängningar att råda. Därför 
uppmanas allmänheten att 
respektera säkerhetsavstån-
det som är satt till 50 meter 
från ett fallande träd.

Tobias Larsson Franzén

SKÖVDE. Får ny utformning

Nio träd ska tas ned i Kyrkparken
Inom kort inleder kom-
munen ett arbete med 
att ta ned träd i Kyrkpar-
ken. Det är nästa steg i 
projektet att utveckla 
parkens utformning.

Arbetet kommer att pågå under två dagar. FOTO: TOBIAS LARSSON FRANZÉN

”  Efter om- 
byggna-

den är det tänkt 
att parken ska 
kunna användas 
året runt.”

Hasse Nilsson serverar Ninni Uddéus och Göran Wahlqvist.

SKÖVDE. Öl- och whiskymässa i Valhall

Öl-och whiskymässan ar-
rangeras för femte gången 
och vid årets mässa i Valhall 

hade ett 30-tal utställare 
dukat upp sina montrar för 
provsmakning. 

– Vi har fått ett par avhopp 
i sista minuten, säger arrang-
ören Albert Khalaf. Det rör 
sig om utställare som säljer 
delikatesser och de har hop-
pat av med tanke på corona-
viruset. Jag tror inte det är 
farligt men de är oroliga för 
sina produkter och det får 
man respektera.

– Vi har vidtagit vissa åt-
gärder på mässan, bland 
annat har vi ställt fram 
handsprit och så får besö-
karna själva ta ansvar för att 
tvätta av sina dryckesglas, 
säger Albert Khalaf. Publik-
mässigt kan det bli ett visst 
avbräck med tanke på viru-
set, men jag hoppas på 3 000 
besökare, säger han.

Mässbesökarna Peter 
Holmstedt och Johannes Jo-

hansson läppjade på whisky 
från Bruichladdisch. 

– Det är mysigt att gå runt 
och testa olika sorter som 
man kanske inte känner till. 
Men det här destilleriet som 
ligger på Islay har jag besökt, 
det ligger fantastiskt fint till 
på ön, säger Peter Holm-
stedt.

Ninni Uddéus och Göran 
Wahlqvist var på mässbesök 
med sina arbetskollegor och 

passade på att prata whisky 
med Hasse Nilsson från det 
svenska destilleriet High 
Coast. Liksom vissa andra 
producenter erbjuder, finns 
möjlighet att köpa ett eget 
whiskyfat där lagringen 
kan anpassas efter kundens 
tycke och smak. En tunna 
whisky kräver dock sin 
plånbok med priser upp till 
25 000 kronor fatet.

Ett kanske udda inslag 

på mässan var montern där 
svenska klockmärket Carl 
Gustaf presenterades. 

– Målgruppen här är helt 
rätt, det är konnässörer och 
finsmakare som besöker 
den här typen av mässor 
och de uppskattar svenska 
varumärken, säger Michael 
Straubel.

Roland Svensson
roland.svensson@sla.se

Peter Holmstedt och Johannes Johansson provade whisky hos Crippe från Bruichladdisch.  FOTO: ROLAND SVENSSON

Intresset för att testa oli-
ka drycker håller i sig och 
när Öl- och whiskymäs-
san startade på fredag 
var publikintresset stort. 
Det trots att somliga 
utställare befarade ett 
publiktapp i spåret av 
coronaviruset.  

 Michael Straubel hade varken mat eller dryck i sin monter.

Prov av smakrika drycker  
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ATT BYGGA
ÄR ATT VARA.

Just nu letar vi på Brixly efter arbetsledare och platschefer. Bland andra. Är du nyfiken, gå gärna in på 
www.brixly.se/jobbkampanj så kan du läsa mer. Välkommen att bygga framtiden tillsammans med 
mig och Brixly!

Brixly AB är ett av de ledande byggentreprenadföretagen i västra Sverige med verksamhet från från Strömstad till Halmstad, från Småland upp till  
Värmland och Örebro. Brixly har störst lokal närvaro i jämförelse med liknande bolag och ett brett erbjudande med fokus på byggentreprenad, bygg-  
och skadeservice samt projektutveckling. Företaget omsätter drygt 2,2 miljarder kronor och har nära 600 anställda (2019).

Jag bygger. Jag förändrar. Det är lika mycket min drivkraft som mitt öde. 
Det är helt enkelt vad jag är; byggare. Bygger jag inte, så är jag inte.

I sin enklaste form förvandlar jag en trist gräsplätt till ett vackert hus som myllrar av 
människor eller så reser jag en stadsdel eller industri och ser något nytt få form och färg 
och liv.

Men att bygga betyder mycket mer än så för mig. Jag bygger nästa generation; genom att 
stödja barn- och ungdomsidrott. Jag bygger samhällen; jag ger tillbaka till de platser jag 
finns på. Jag bygger sinnesro; för våra kunder genom att vara den tryggaste byggpartnern.  
Jag bygger Brixly; jag och mina kamrater på Brixly är branschens starkaste lag.   
 
Tillsammans blir vi starkare.

Brixly_PrintAd_248x372mm_FINAL.indd   3 2020-02-26   21:36
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Den regionala UF-mässan 
i Arena Skövde hade i år te-
mat ”Entreprenörskap på 
riktigt”. Mässan som är öp-
pen under två dagar hade 
totalt 5677 besökare och 
avslutades med en stor pris-
utdelning där större delen 
av UF-företagen kämpade 
om priserna.

Totalt delades det ut elva 
priser varav åtta av vinnar-
na får åka med och tävla i 
Svenska mästerskapen inom 
ung företagsamhet. 

SM-tävlingarna arrang-
eras 18-19 maj och de från 

Skaraborg som kommer att 
få vara med och tävla är åtta 
olika företag.

Många olika vinnare
Katedralskolan hade totalt 
tre vinnare där Medicin-
hjälpen UF blev ”Årets UF-
företag”. EcoWrap UF vann 
kategorin ”Årets Vara” och 
Ullbergs Snickeri UF blev 
”Årets Hantverkare”. 

De la Gardiegymnasiet 
hade också flertalet vinnare 
i de olika kategorierna. 

Vinnare av ”Årets Tjänst” 
blev Company Designers 
UF. 

”Årets Innovation” gick 
till Leash UF som tillverkat 
ett unikt hundkoppel med 
en speciell stoppfunktion. 

VassT UF tillverkar sugrör 
av vass och blev belönade 
med en förstaplats i katego-

rin ”Årets hållbara företag”. 
Equanimity UF vann kate-

gorin ”Årets Samhällsentre-
penör”.

Årets säljare
Priset till ”Årets säljare” gick 
till Matilda Limé från Act-
Green UF. Där slutade Stina 
Efraimsson från Woff UF på 
en andra plats och André Er-
iksson från FridgeTowel UF 
slutade trea.

I de tre kategorier som 
inte gav en SM-plats men 
likväl en vinst vann BeeKind 
UF ”Årets Monter”, Lignum 
Design UF vann ”Årets 
Kooperativa företag” och 
EcoWrap UF vann ”Årets 
Grafiska profil”.

Jonathan Ström

SKÖVDE. Över 5000 besökare 

Flera vinnare under årets UF-mässa
Årets UF-mässa lockade 
över 5677 besökare och 
den avslutades under 
fredagen med en stor 
prisutdelning där elva 
priser delades ut till olika 
UF-företag.

Leash UF vann priset ”Årets Innovation”. FOTO: JONATHAN STRÖM

SKARABORG. Så påverkas trafiken

Nu startar E20-bygget 

Arbetet med att bredda och 
mötesseparera den sju kilo-
meter långa sträckan inled-
des i veckan. I ett första ske-
de byggs en barriär längs den 
västra körbana, från Dalaån 
till Klippans affär. I nästa 
steg byggs omledningsvägar 
som ska ge entreprenören 
plats att bygga en bro så att 
trafik kan ledas under E20.

– Trafiken kommer att 
ledas om på en kort sträcka 
fram till i höst, säger Tra-
fikverkets projektledare Jo-
han Larsson.

Initialt sker det mest av 
arbete på den västra sidan 
av E20. Senare kommer 
man att jobba sig söderut 
mot Skara, växelvis på vä-
gens båda sidor. På en del av 
sträckan breddas den befint-
liga vägen till fyra körfält, 
två i vardera riktningen, och 
på en del blir det 1+1-väg 
med mitträcke.

Sänkt hastighet
Under arbetet sänks hastig-
heten från tidigare 80km/
tim kilometer i timmen 
till 70. På omledningsvä-
garna gäller max 60. Två 
körfält hålls öppna under 
hela byggtiden, och omkör-
ningsförbud gäller på hela 
sträckan.

– Det blir smalare körfält 

och mycket trafik eftersom 
vi också tillför en del trafik 
själva, säger Johan Larsson.

Den tekniska lösningarna 
i den här ombyggnaden är 
inte särskilt komplexa; den 
största utmaningen ligger 
i att få alla trafikanter att 
komma fram och att de som 
arbetar på vägen ska ha en 
bra arbetsmiljö.

– De som jobbar på vägen 
ska komma hem varje dag, 
vi vädjar till trafikanterna 
att köra försiktigt förbi ar-
betsplatsen.

Arbetet kommer att pågå 
nära trafiken, vilket innebär 
en risk för olyckor. Uppma-
ningen från Trafikverket är 
att visa respekt.

– Det gäller både trafikan-

ter och de som jobbar här. 
Det blir trångt, och vi måste 
samsas om utrymmet. Vi har 
valt att ha en kort byggtid 
för att störa trafiken så lite 
som möjligt, säger Johan 
Larsson.

Klart hösten 2021
Ombyggnationen, med alla 
räcken och broar, ska vara 

klar hösten 2021. Våren 
2022 läggs det sista lagret 
asfalt, sträckan får då också 
sina slutliga linjer.

Efter ombyggnaden ska 
det inte finnas några kors-
ningar kvar i plan och sträck-
an får en föreslagen hastig-
het på 100 km/tim. En större 
passage för djur skapas ock-
så på sträckan, där E20 pas-

serar Skaraberg. Det minskar 
den barriäreffekt som upp-
står av att hela sträckan för-
ses med viltstängsel.

I slutet av 2021 inleds 
arbetet med att bredda och 
mötesseparera nästa del av 
E20, den mellan Dalaån och 
trafikplats Ledsjö.

Christer Clausson

Lägre hastighet, smalare 
körfält och mer trafik.

Det är den verklighet 
som nu väntar de trafi-
kanter som kör på E20 
mellan trafikplats Vilan i 
Skara och Dalaån.

 Y Arbetet med att 
bredda och mötessepa-
rera E20 från Skara och 
norrut har nu inletts. I 
ett första skede byggs en 
barriär längs den västra 
körbana, från Dalaån till 
Klippans affär.  
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– Mamma, jag
vill ha 7000 
i veckopeng, 
exkl moms.
Välkommen till vår träff, där du får tips och 
råd om hur du kan prata pengar med barn. 
Träffen vänder sig i första hand till familjer 
med barn i åldern 6–12 år. Vi hoppas förstås 
att barnen också vill följa med. Vi ses!

Tid: Tisdag 24 mars, kl 17.30–19
Plats: Storgatan 15, Skövde

Anmäl dig på swedbank.se/barnochpengar
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Stefan Wendt har lagt sig på 
en högre nivå för varje nytt 
cykeläventyr han har gett 
sig ut på. 2014 cyklade han 
215 mil från Treriksröset till 
Smygehuk, 2018 blev det en 
tur på 375 mil från Gibraltar 
till Skövde, och nu i april 
2020 är det dags för nästa 
stora upplevelse på cykel-
sadeln.

Söndagen den 19 april, 
på morgonen, ska han börja 
cykla från Santa Monica pier 
utanför Los Angeles, och 
planen är att möta hustrun 
i Battery park i New York 
26 dagar och cirka 520 mil 
senare.

– Om planen håller så blir 
det så. Jag tänker att jag ska 
snitta 20 mil om dagen, och 
då blir det 26 dagar. Men jag 
har tagit fem veckors se-
mester så jag har en veckas 
marginal.

– Det mest avgörande är 
vädret och det kan man inte 
göra något åt. Särskilt vin-

den kan påverka, och det 
kan säkert skilja en vecka 
om jag får motvind jämfört 
med medvind. När man cyk-
lar ensam så får man ju ta all 
vind själv.

Tar sig tid att prata
Stefan tycker att det är skönt 
att cykla ensam. Han kan 
fatta alla beslut själv och 
han tycker att det är lätt att 
få kontakt med andra männ-
iskor.

– Det är en del av att cykla 
ensam. Möten med männ-
iskor är en stor del av upp-
levelsen.

Under sina tidigare resor 
upplevde han att han fick 
de bästa mötena i norra Sve-
rige. 

– De tog sig tid att prata 
om vi möttes i affären eller 
på någon mack. De hade inte 
bråttom. I södra Sverige är 
det mer full fart.

Han tror att han kommer 
att möta många vänliga och 

hjälpsamma människor un-
der sin resa över USA, men 
han tar förstås även med ris-
ker i beräkningen.

– Trafiken är den största 
faran, och som jag har för-
stått det så är det mer all-
mänt så att de kör bil alko-
holpåverkade. USA är inget 
cykelland så ibland kommer 
jag att tvingas ut på motor-
vägar. I vissa stater är det 
tillåtet.

Hoppas på problem
Många har frågat honom om 
han är rädd för att bli över-
fallen och kanske rånad.

– Man får ha en känsla för 

vilka områden man ger sig 
in i.

Stefan Wendt har ägnat 
mycket tid åt förberedelser, 
inte bara fysisk träning. Han 
har skaffat sig kunskaper 
om lagar och regler i de 14 
delstater som han ska korsa, 
och han har också kontakt 
med organisationen Adven-
ture cycling.

– De samlar in information 
från cyklister som bland an-
nat rekommenderar vägar. 
Jag har köpt kartor av dem 
som jag kan ladda ner i min 
gps. 

Stefan har tränat som han 
brukar och känner sig trygg 

i att anta utmaningen, både 
fysiskt och mentalt. 

– Fast det är nästan så att 
jag hoppas på lite problem, 
säger han och skrattar.

– Inte för stora, men att 
lösa problem är en del av 
äventyret och något man 
kommer ihåg.

Tränar i tv-spel
En stor del av träningen har 
Stefan ägnat sig åt i famil-
jens träningsrum. Där har 
han en cykel som är kopp-
lad till tv-spelet Zwift. I det 
kan människor i hela världen 
koppla upp sig och välja att 
köra lopp i exempelvis Lon-
don. 

Stefan kör igång program-
met för att visa. Namnen på 
samtliga deltagare och na-
tionaliteter syns på skärmen 
och vid trottoarkanten står 
Stefans karaktär och väntar 
på att han ska trampa igång.

Han kör iväg på Londons 
gator tillsammans med de 
andra, och programmet kän-
ner av exempelvis backar 
och reglerar då motståndet.

Lite packning
Stefan har köpt en ny racer-
cykel inför USA-äventyret 
och han kommer att köra 

med minimalt med pack-
ning. Han köper boende och 
mat längs vägen och har en 
uppsättning kläder som ska 
tvättas varje dag.

– Jag är med i ett nätverk 
som heter Warm showers. 
Det består av cyklister som 
erbjuder boende till andra 
cyklister. Det kan vara roligt 
att bo hemma hos någon om 
det passar.

Följer sin dröm
Stefan har skapat en face-
booksida för varje resa och 
han noterar att följarna ökar 
i antal för varje gång. 

– Jag tycker att det är 
väldigt roligt att inspirera 
andra, och jag blir inspire-
rad när andra tycker att det 
jag gör är roligt. Jag har fått 
mycket respons och vet att 
andra har sjösatt sina egna 
projekt efter att de fått in-
spiration.

– Det handlar om att be-
stämma sig för att göra det. 
Man klarar mer än man tror. 
Jag vill följa mina drömmar 
medan jag är frisk och har 
möjlighet.

Anna Warner
0500-46 75 68
anna.warner@sla.se

Stefan tränar ofta med hjälp av tv-spelet Zwift som hans 
cykel är kopplad till. Här cyklar han tillsammans med 
människor från hela världen.

SKÖVDE/LOS ANGELES/NEW YORK. Om sex veckor startar det nya äventyret

Stefan ska cykla 
från kust till kust

 Y 520 mil på 26 dagar. Från Los Ang-
eles till New York. Så ser planeringen 
för Stefan Wendts nästa cykeltur ut. 

– Möten med människor är en stor 
del av upplevelsen.

 Y Om sex veckor tar Stefan Wendt 
semester från jobbet som samordnare 
för systemutveckling på högskolans 
it-avdelning, och drar iväg på sitt livs 
hittills längsta cykeläventyr.  

 FOTO: ANNA WARNER

Läs mer om  
Stefans tidigare 
cykeläventyr på
sla.se.
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n  Två mobiler
n  Dela på 15 GB surf/mån
n  Surfa i 80 länder

per mån i 24 mån med 3Surfa 15GB & 1 st 3Extra  
användare. Minsta totalkostnad 12 202 kr.

Huawei Y6 32GB 
& Huawei Nova 5T 128GB

498:-

Fler smarta val på tre.se, i din 3Butik och på 020-33 33 33
Akt. avg. 250 kr. Erbj gäller för privatpersoner t o m 22/3 2020 med reservation för slutförsäljning. I abonnemanget 3Surfa15GB ingår 15 GB data/mån, samt samtal, SMS och MMS inom EU/EES (dock inte från Sverige till utlandet, samt betal- och satellitsamtal/- SMS). 
Avtal om 3Extra Användare förutsätter att kund också betalar för minst ett 3Surfa OBG, 3Surfa 50GB, 3Surfa 15GB eller 3Surfa 5GB till ordinarie pris. Med 3Världen surfar du till samma pris som i Sverige upp till ditt abonnemangs datakvot (max 15 GB), vid tillfällig 
vistelse i länder som ingår i 3Världen. I 3Världen dras musiksurf från din datamängd. Huawei Nova 5T 64GB 50 kr/mån med 3Surfa 15GB 299 kr/mån, totalt 349 kr/mån i 24 mån. Huawei Y6 32GB 50 kr/mån med 3Extra användare 99 kr/mån, totalt 149 kr/mån i 24 mån. 
Vi reserverar oss för ev tryckfel. För mer information och fullständiga villkor, se tre.se

Samla 
familjen!
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SLAKryss12 Lördag 7 mars 2020

BILDKRYSSET. Nr 10

Lösningar. Bildkrysset 
ska vara  Allehanda tillhanda 
senast torsdag.  Adressen är 
Box 407, 541 28 Skövde. Tyd-
lig adress med postnummer. 
Märk kuvertet med  
Bild krysset 10. Tack!

Namn:  ...........................................................................................................................................................................................................

Adress: ..........................................................................................................................................................................................................

Postnr:  .................................................      Postadress:  .............................................................................................................................

Priser. De tre först öppnade rätta 
lösningarna till Krysset, Kryptot och 
Ö-ringen belönas med Trisslotter.  
1:a pris är tre lotter, 2:a pris två lotter 
och 3:e pris en lott. Vinnaren av barn-
krysset får en biobiljett.

©KGB
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KRYPTO. Nr 10

Ö-RINGEN.

BARNKRYSSET.

Lösningar. Kryptot ska vara  Allehanda tillhanda senast torsdag.  
Adressen är Box 407, 541 28 Skövde. Tydlig adress med postnummer. Märk 
kuvertet med Krypto 10. Tack!

Lösningar. Barnkrysset ska vara  Allehanda tillhanda senast 
torsdag.  Adressen är Box 407, 541 28 Skövde. Tydlig adress med  
postnummer. Märk kuvertet med Barnkrysset 10. Tack!

Namn:  ...........................................................................................................................................

Adress: ..........................................................................................................................................

Postnr:  ..........................................................................................................................................

Postadress:  .................................................................................................................................

Namn:  ....................................................................................................   Ålder:  .......................

Adress: ..........................................................................................................................................

Postnr:  ..........................................................................................................................................

Postadress:  .................................................................................................................................•   Varje ruta har ett nummer som motsvarar en bokstav. Du ska ta reda på vilket 
nummer som motsvarar bokstaven Ö.

•   Rätt nummer ringer du in till 0944-101 52 53 senast klockan 24.00 natten mot torsdag.
•   Kryssets anknytningsnummer är 133 04. Svaret tar omkring en minut och kostar 5:70 kronor i minuten.%9:90/samtal

CI014

A 18 17 22 3 6 14 8 17 20 3 12 2 21 21

11 5 8 22 21 2 11 22 20 22

B 6 20 3 11 18 7 7 4 22 16 2 4 20 8 21

C 5 8 20 8 2 1 20 10 17 3 18 8

8 22 9 20 16 16 20 20 3 20 1 22 8 13 11 20

6 8 2 1 20 10 19 8 2 8 11

20 8 19 20 10 20 10 20 11 2 18 16

3 22 13 17 7 8 22 4 15 8 4 13

17 11 5 8 20 16 20 3 20 10 11

11 20 1 21 20 3 20 16 18 20 10 7 22 8 10 20

20 8 20 17 16 18 8 17 11 22 2 10

7 22 3 20 19 20 8 8 11 20 1 11 20 16 16

10 3 20 20 22 8 2 20 2 13

10 20 21 21 11 5 10 9 22 16 8 2 17 20

LEDTRÅDARNA: A. Mer än dålig B. Har skarp syn C. Bör vara greppvänlig
CI014

U S E L F Å R S A L H O P P
K Ö R E P O K E A E

F A L K U D D V E T O V A R P
Ö R A R O M A N S L U R
R E G A T T A A L A M E R I K A
F R O M A N B R O R K
A R B A N A N A K O U T
L E I S D R E V Ä R V I
S K Ö R A T A L A N K
K A M P A L A T U A N D E R N A
A R A S T U R S K E O N
D E L A B A R R K A M K A T T

N L A A E R O A O I
N A P P K Ö N G E T R O S A

Svar: Ö= 5

KOPE
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SLANäringsliv14 Mars 2020

En del av lokalerna på den 
övre våningen i stationshu-
set vid Skövde tågstation har 
stått obemannade under en 
längre tid. Det kommer det 
snart bli ändring på då det 
den första maj öppnar ett 
all-inclusive kontor med 
coworking space. Det är det 
nystartade företaget Bahn-
hof Cowork och det är grun-
darna Anton Samuelsson 
och Philip Malek som ligger 
bakom satsningen. I tågsta-
tionen vill man skapa ett 
nytt sätt att arbeta, göra af-
färer och mötas. Det blir ett 
affärscentrum som är öppet 
dygnet runt där man som 
medlem hyr en Coworking 
plats eller ett kontor.

– Det finns behov av loka-
ler och istället för att företa-
gare ska behöva skriva upp 
sig på långa hyresavtal tror 

vi på den här lösningen. Det 
kommer att vara en mötes-
plats med människor från 
olika branscher som delar det 
gemensamma intresset för 
kreativitet och företagande, 
säger Anton Samuelsson.

Tillträde dygnet runt
Medlemmarna kommer ha 
tillträde till kontoren dyg-
net runt. Tanken är att de 
som nyttjar lokalerna inte 
behöver bekymra sig för sa-
ker som nätverk, kopierings-
maskin och kontorsmöbler.

– Det kommer att skapas 
förmåner och mervärden till 
våra medlemmar. Allt från 
att ha rabatterade priser på 
tågresor till att vi kommer 
vi bjuda in talare som hål-
ler föreläsningar exklusivt 
för våra medlemmar, säger 
Philip Malek.

Inredningen i kontoren 
ska ha känsla av hållbarhet 
som en exklusiv och fin ho-
tellobby och förutom kontor 
kommer det bland annat att 
finnas tillgång till konfe-
rensrum och telefonbås. 
Majoriteten av inredningen 
kommer från återvunna 
möbler och de har tagit hjälp 

av en lokal leverantör, Of-
fecct i Tibro. 

– Offecct är utan tvekan 
bäst i klassen när det gäller 
hållbarhet. Samarbetet med 
dem gör att vi minskar vårt 
klimatavtryck väsentligt 
jämfört med om vi beställt 
nya möbler, säger Anton.

Bahnhof satsar på att bli 

det första miljöcertifierade 
Coworkingspace. Att vara 
klimatsmarta och värna om 
miljön är viktigt för företa-
get. 

- Vi vill vara transparenta, 
tänka och agera hållbart där 
vi kommer att gå ett steg 
längre och rekommendera 
våra medlemmar att ta bus-

sen eller tåg istället för bil till 
och från jobbet. 

Fått bra respons
Bahnhof Cowork har vid ett 
tidigt stadie fått bra respons 
och trots att man precis 
inlett arbetet med att få i 
ordning lokalerna har man 
redan gjort klart med flera 
hyresgäster.

Varför kommer detta att 
lyckas i Skövde?

– Skövde är en stad som väx-
er och vi ser ett stort behov 
av nya kontorsmiljöer i vår 
stadskärna. Vi vill vara med 
och bidra till ett bättre fö-
retagsklimat. Konceptet är 
redan etablerat i de största 
städerna och nu är det dags 
för Skövde att haka på, säger 
Anton.

Bahnhof Cowork samar-
betar med Jernhusen som 
äger och förvaltar fastighe-
ter knutna till Sveriges järn-
vägsnät.

– Vi kommer kunna göra 
stationshus mer hållbara, 
attraktiva och har redan nu 
planer på att öppna liknande 
coworkingkontor vid andra 
stationer runt om i Sverige.

Jonathan Ström

SKÖVDE. Flyttar in på tågstationen

Öppnar all-inclusive kontor
 Y Lokalerna ovanför Espresso House 

vid Skövde tågstation har under en 
längre tid stått tomma. I början av 
maj blir det nytt liv och mer rörelse i 
fastigheten när Bahnhof Cowork öpp-
nar upp sitt första all-inclusive kontor 
med coworking space.

Bahnhof Cowork kommer att flytta in på det andra planet vid Skövde tågstation.

 Y Philip Malek och Anton 
Samuelsson ser fram emot 
öppningen av Bahnhof Cowork. 

 FOTO: JONATHAN STRÖM
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KOMMUNEN. Efter politikernas positiva beslut

Dags att 
söka ferie-
praktiken

Ansökningstiden öppnade 
den 1 mars och pågår till och 

med den 31 mars och Jacob 
Mako på Tibro kommun är 

den som ansvarar för ferie-
praktiken.

– Jag tycker det är jättebra 
att feriepraktiken blev av 
även i år. Det är ett bra sätt 
för ungdomar att tjäna egna 
pengar och framförallt att 
prova på arbetslivet som de 
får nytta av senare i livet.

Feriepraktiken har tre pe-
rioder: Vecka 25-27, 28-30 
och 31-33 och man arbetar 
cirka 6 timmar per dag för 55 

kronor i timman. Det hand-
lar om en kommunal arbets-
marknadspolitisk åtgärd och 

hos Tibro kommun beviljas 
alla som söker en plats.

Anita Enocksson

 Den 1 mars öppnade 
möjligheten att söka fe-
riepraktikplats i sommar 
hos Tibro kommun för 
dem som är födda 2003 
eller 2004. Ferieprak-
tiken var som bekant 
ordentlig omdebatterad 
i vinter men beslöts få 
vara kvar.

Moa Lundblad och Tilde Jacobsson hade feriepraktik hos Tibro kommun juli 2018.  
 FOTO: JACOB MAKO

Jacob Mako är ansvarig.

ÅRSMÖTE. Liveralerna Tibro

Claes Jägevall fortsätter att 
leda partiet under 2020

 I styrelsen ingår Alda Da-
nial, vice ordförande, Claes-
Gunnar Almestål, kassör, 
Ann Ohlsson, sekreterare, 
och ledamöter är Torbjörn 
Andersson, Ingemar Rye-
falk, Hannah Karlsson, Lena 
Åberg, Andreas Dahlborg, 
Peter Söderlund, Inge Frans-
son och Leonard Sabiyumva

 Gäst var Eva Eriksson, ti-
digare riksdagsledamot och 
landshövding i Värmland 
och nu förbundsordförande 
SPF.

 ”Mina fyra decennier 
inom politiken” var Evas 
ämne och hon lyfte bland 
annat fram svårigheten att 

behålla och rekrytera med-
lemmar i partierna och sade 
att det inte är någon fråga 
som inte har lösts under 
denna period. 

”Civilsamhället är fortsatt 
starkt med bland annat SPFs 
270 000 medlemmar.” 

Anita Enocksson

Vid Liberalernas årsmöte 
omvaldes Claes Jägevall 
som ordförande.

Peter Söderlund, Claes Jägevall, Eva Eriksson, Ann Ohlsson, 
Alda Danial och Andreas Dahlborg. FOTO:  PRIVAT

CENTERPARTIET. Årsmöte i Rankås

Anna-Karin (C) fortsätter 
som ordförande 2020

Centerpartiet hade valt att 
ha sitt årsmöte i Rankåsstu-
gan där man hade besök av 
distriktsledamoten Suzanne 
Johansson, Skara.

Suzanne startade upp 
”Samtalsåret 2020” genom 
att medlemmarna hade goda 
diskussioner om framtidens 
Sverige och Tibro upopger 
Anna-Karin Johansson.

Styrelsen för 2020
Den lokala partistyrelsen för 
Centerpartiet i Tibro 2020 
ser ut så här:

Ordförande Anna-Karin 
Johansson, vice ordförande 
Jan Henningsson, kassör 

Mattias Johansson och se-
kreterare Stefan Gradh. 
Övriga ledamöter är Irene 
Söderberg, Ingemar Löf och 
Staffan Gustafsson.

Anita Enocksson
0504-767984
anita.enocksson@sla.se

Anna-Karin Johansson 
har valts om som ordfö-
rande att leda Centerpar-
tiet i Tibro.

Omvalda ordförande Anna-Karin Johansson återfinns här 
till höger i bild. 

Tröttnat på alla snatterier i butiken
ICA NÄRA. Ulrik Kjerstens-
son på Ica Nära har problem 
med unga som snattar och 
ber nu kommunens barn 
och utbildningschef om 
hjälp. Tidningen GT var 
först med att berätta detta 
och till GT uppgav Ulrik: 
”Det är gäng på tio till fem-
ton personer som kommer 
in här och stjäl under lun-
chen och på raster och har 
butiken som en fritidsgård. 
Flera äldre pensionärer 
som handlar på dagtid vill 
inte vara i butiken för att 
det är så stökigt.”

Ulrik uppger att han 
pratat med barn och utbild-
ningschef Eva Gustavsson.

– Hon tog problemet på 
allvar, säger han till SLA.

 Ett möte ska nu ske 

tillsammans med en repre-
sentant från Ica-handlarnas 
förbund.

 Ica Nära har stora problem med ungdomar som snattar.

Tibro kommun 

 Öppen dialog om Tibros  

11 mars kl. 18-19.30 på Inredia 
med kvällsfika från kl. 17.30

 nya vision och översiktsplan

Anmäl dig  
gärna här: 
tibro.se/ 

framtidsdialog

Dina synpunkter  
och idéer är viktiga!

Tibro kommun bjuder 
in alla som bor och 
verkar i kommunen 
till en dialogkväll om 
Tibros framtid.  
 
Var med och diskutera 
vad som gör Tibro  
unikt och vad du  
vill utveckla. Vi ses! 



w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

SLA16 Lördag 7 mars 2020KARLSBORG

MÖLLTORP. Hundratalet damer engagerade i stickkvällar

Mia Gustavsson och Kicki 
Löfquist var de som drog 
igång stickcaféet. Heléne 

Andersson äger garnaffären 
och har god hjälp av dottern 
Molly.

– Tidigare körde vi varan-
nan gång på Skomakarns och 
varannan gång här, berättar 
Heléne Andersson.

– Nu kör vi bara här på 
Garn och Ved, varannan 
vecka antingen tisdag eller 

torsdag och det är aldrig 
färre än runt femtio damer 
varje gång.

God kommers
Heléne köpte garnföretaget 
av Christina Eklund för sju 
år sedan. Trots att butiken 
ligger minst sagt avsides 
från gängse affärsstråk kom-

mer folk hit och köper garn, 
mycket garn.

I anslutning till butiken 
finns också ett rum där man 
kan gå stickkurs, men det tar 
inte mer än tio-femton per-
soner.

– Så nu har vi permanent 
flyttat ut i verkstan på våra 
stickkvällar, skrattar He-

léne. Det är olika personer 
som kommer och skulle alla 
komma samtidigt så närmar 
vi oss hundratalet. Fika, ost-
fralla och kaka ingår i anmäl-
ningsavgiften.

– Garnerna är frestande 
färggranna. Det mesta är 
naturfiber och vissa garner 
är tillverkade av sjuttio pro-

cent petflaskor och trettio 
procent ull, total recycle. 
Här finns garn av lamahår, 
mjukt och varmt och inte 
det minsta stickigt. Det blir 
inte ens smutsigt, säger He-
léne och det tar inte åt sig 
kroppslukt.

 Erika Fredholm

På torsdagskvällen stickade drygt 50 personer tillsammans. FOTO: ERIKA FREDHOLM

I verkstaden på Garn och 
Ved sitt drygt femtio 
personer och stickar. Alla 
dessa personer är kvin-
nor. Att män stickar är 
ovanligt.

Stående: Mia Gustavsson, Molly Andersson, Heléne 
Andersson och Kicki Löfquist.

Samlas 
för att 
sticka

NOTERAT.

Före detta 
ÖB gästar
FÖRELÄSNING. Konfe-
renscenter Karlsborgs fäst-
ning arrangerar den 27 mars 
en lunchföreläsning med 
Johan Hederstedt. Han var 
Sveriges överbefälhavare 
under två och ett halvt år 
innan han avgick vid års-
skiftet 2003.

Därefter har Hederstedt 
varit verksam som ledar-
skapskonsult och är idag 
ordförande för coachför-
bundet ICF Sverige. Han är 
specialiserad på utveckling 
av ledningsgrupper på olika 
nivåer inom företag och 
offentlig sektor.

Johan Hederstedts ut-
talade uppfattning är att 
ledarskap är den viktigaste 
framgångsfaktorn för ut-
veckling av organisationer 
och individer.

MÖLLTORP. Musikaliskt på biblioteket

Musik med förnamns-tema

Birgitta Forsgård har tur-
nerat i trakterna i trettiosju 
år och tycker det är väldigt 
roligt. En gång för tjugo år 
sen var hon med i direktsänt 
program och sjöng en visa 
om Karlsborg.

Temat var sånger med för-
namn. Käre John, till exem-
pel. Birgitta fortsatte med 
Huldas Karin. Augustine, 
väntar aldrig på en flicka 
som är kär, han är ung, han 
är kung, sjöng Birgitta och 
publiken stampade takten. 
Sen kunde inte publiken 
hålla sig längre och då blev 
det allsång i Hälsa Michael 
från mig.

Mellan sångerna berät-
tade Birgitta Forsgård his-
torier och citerade gärna Alf 
Henrikssons geniala dikter 
och ramsor. Petter i Aplada-
len ville ha Emma. Roman-
tik, krossade hjärtan eller 
sol-och-vår, Klas-Göran 
förstås.

Lilla vackra Anna, som 
skrevs av en präst, berät-
tade Birgitta. Skomakar-An-

ton som var förtjust i Elin. 
Einar sjöng man om och Kan 
du vissla Johanna, men det 

kunde publiken inte så bra, 
trots att de nu var varma i 
kläderna.

 Erika Fredholm

En fin sångstund med 
Birgitta Forsgård på 
akustisk gitarr och en 
jättebunt med texter av 
vilka hon endast hann 
med några.

På akustisk gitarr roade Birgitta Forsgård publiken på Mölltorps bibliotek med sånger på temat förnamn. FOTO:  

RÖDESUNDS
TANDVÅRD

12 & 13 Mars  
har vi stängt  

p.g.a. utbildning
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STARTMÖTE. Nu drar projekteringen i gång för nya skolan

Skrev avtal med Skanska

– Det känns jättekul och he-
drande att få uppdraget att 
bygga den nya skolan, säger 
Peter Thorsén, distriktschef 
för Skanska Hus, och Hjo-
bon Jakob Geidenmark som 
är företagets projektchef för 
skolbygget.

I konkurrens med ytterli-
gare sex byggföretag föll va-
let på Skanska som byggare 
och vid startmötet i onsdags 
undertecknades avtalet.

Projektering
Nu väntar en intensiv pe-
riod av projektering innan 
det är dags att sätta spaden 
i jorden.

– Framåt sommaren bör-
jar vi med markarbetena då 
massor ska grävas, ström 
dras fram, och vatten och 
avlopp anslutas. Sedan bör-

jar arbetet med plattan och i 
höst blir det resning av stom-
men, berättar Jakob Geiden-
mark.

Van skolbyggare
 Under nästa år kommer det 
invändiga arbetet att pågå 
för fullt.

– Det är en stor del av ar-

betet, men som det inte syns 
så mycket av från utsidan.

I slutet av hösten 2021 
ska bygget vara klart för att 
skolverksamheten ska hinna 
flytta in innan eleverna tar 
de nya lokalerna i besittning 
lagom till starten av vårter-
minen 2022.

För Skanska är detta med 

skolbygge inget nytt vare sig 
i Hjo eller annorstädes. När 
den senaste nya skolan i Hjo 
byggdes, Hammarnskolan 
som stod klar 1981, var det 
Skanska i konsortium med 
Wennergrens som byggde. 
Precis som när Korsberga 
skola senast byggdes om och 
till, 1989.

Kommunens projektledare Klas Kronqvist och Skanskas projektchef Jakob Geidenmark tar 
varandra i hand på att det ska bli ett bra projekt. FOTO: LARS-OLA CARLÉN

Nu är avtalet mellan Hjo 
kommun och Skanska 
undertecknat om byg-
get av en ny F–6-skola 
på Lundbyområdet. I 
veckan hölls startmöte 
och framåt sommaren 
drar markarbetena 
igång. Lagom till vårter-
minen 2022 ska Estrid 
Ericsonskolan stå klar att 
ta i besittning. 

Fastighetschef Bo Adler och Skanskas distriktschef Peter 
Thorsén undertecknar avtalet om bygget av den nya skolan 
på Lundby. 

Estrid Ericsonskolan får fasad i trä och tegel, och byggs i 
suterräng. FOTO: LINK ARKITEKTUR 

Anna och Elsa från Frost var 
där tillsammans med renen 
Sven och snögubben Olof. 
Även Simba dök upp med 
Pumba och Timon i släptåg. 

Listan kan göras lång med 
de välkända figurerna som 
intog scenen. 

Tillsammans bjöd en-
semblen på ett pärlband av 
låtar från Disneys fantas-
tiska värld som bland annat 
”Havet är djupt”, ”Let it go” 
och ”Snart är det jag som är 
kung”.

Mellan varven gjorde 
unga musiker från Kultur-
skolan entré och serverade 
finstämd musik på stråkar 
och blåsinstrument.

Fyra föreställningar
Disneys magiska värld har i 
veckan framförts fyra gånger: 
två framträdande för skole-
lever och två kvällsföreställ-
ningar för allmänheten.

Publiken i Parks salong 

fick uppleva mycket sång, 
musik och dans från många 
av Disneyfilmerna.

Fler i ensemblen
Den här uppsättningen av 
Kulturskolans Disneyshow 
var en uppföljning av vå-
rens föreställning och har 
engagerat runt 50 elever 
samt lärare.

– Det här är snarlikt det ti-
digare arrangemanget, men 
den här gången har vi utökat 

med antalet medverkande, 
säger Mia Madestam som 
varit ansvarig.

I ensemblen ingick Kul-
turskolans musikalgrupp, 
flera dansgrupper, orkester 
samt stråk- och blås.

En intensiv vecka sam-
manfattar Mia Madestam 
med följande ord:

– Det har varit väldigt ro-
ligt och alla inblandade har 
gjort jättefina insatser.
Marita Sjöquist

FÖRESTÄLLNING. Föreställning med många välkända figurer

Bjöd på Disneys magiska värld

Föreställningen Disneys magiska värld bjöd på många 
sång- och dansnummer. Ett inslag var när Elsa Beckne, i 
rollen som krabban Sebastian i Lilla sjöjungfrun, tillsam-
mans med dansare framförde ”Havet är djupt”.  

 FOTO: MARITA SJÖQUIST

Många av de olika figurerna i Frost fanns med i Kultursko-
lans Disneys magiska värld. 

Många unga fiolspelare backade upp med finstämd musik. 

I en av scenerna från 
Lejonkungen dök Nala 
(Ronja Pestel) , Simba (Elsa 
Beckne) och Zazu (Malva 
Sjöberg-Harling) upp och 
sjöng tillsammans ”Snart är 
det jag som är kung”. 

Det blev magiska före-
ställningar på Park när 
Kulturskolan bjöd på 
sång, musik och dans 
med fokus på Disneys 
världskända figurer.

Alice Karlge var säker i rollen 
som prinsessan Anna i Frost. 

–  Just nu har vi ett 15-
tal skolbyggen igång i vårt 
distrikt, från en stor skola 
i Karlstad för 450 miljoner 
till förskolor för 20 miljoner 
och andra projekt däremel-
lan. För närvarande är skolor 
vår ”största produkt”, kon-
staterar Peter Thorsén.

För Jakob Geidenmark 

känns det naturligtvis spe-
ciellt att få vara med när en 
ny skola byggs hemma i Hjo 
och han ser fram emot byg-
get, som kommer att ske i 
nära samarbete med kom-
munens projektingenjör 
Klas Kronqvist.

Lars-Ola Carlén
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DAGENS NAMNINSÄND
TEXT
Bilder till födelse-
dagstexter ska vara 
någorlunda nytagna 
för att publiceras 
tillsammans med 
ett referat. Bifogade 
ungdomsbilder 
returneras.

Camilla
Namnet kommer från latinet och 
betyder ”offertjänarinna”. Det kom 
hit i början av 1800-talet och blev 
populärt på 1960-talet. Cirka 34 800 
heter Camilla, Camila, Kamilla eller 
Kamila och omkring 27 100 har det 
som tilltalsnamn, med medelåldern 
43 år.
I morgon: Siv, Saga

DAGENS CITAT

”  Ödet hamrar 
oss hårda eller 

mjuka; det kommer 
an på materialet.”
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830–1916), österrikisk för-
fattare.

BEGRAVNINGAR. 

Barbro Carlsson
Begravningsgudstjänst 
har ägt rum i S:ta Birgittas 
kapell för Barbro Carlsson. 
Som inledningsmusik spe-
lade kyrkomusiker Annbritt 
Karlgren Tröstevisa av B. 
Andersson. Björn Berling 
sjöng Öppna landskap av 
U. Lundell. Präst var Ulrika 
Morén som höll griftetal, 
samt förrättade överlåtel-
sen. Björn sjöng Jag har hört 
om en stad, rysk folkme-
lodi. Gemensamt sjöngs 
Blott en dag och En vänlig 
grönskas rika dräkt. Under 
stilla musik tog familj, släkt 
och vänner ett sista farväl 
av Barbro. Kistan omgavs 
av vackra blommor. Björn 
sjöng Rose Garden av L. 
Andersson. Minnesstund 
följde på Karstorps Säteri. 
Förutom med vackra blom-
mor hade Barbros minne 
även hedrats med gåvor 
till Hjärt-Lungfonden och 
Reumatikerförbundet.

Anki Allerbjer
Begravningsgudstjänst har 
ägt rum för Anki Allerbjer i 
S:ta Birgittas kapell. Innan 
akten framförde kantorn 
Annbritt Karlgren Air av J. 
S. Bach. Efter att klockorna 
ringt samman framförde 
kantorn Mio min Mio av B. 
Andersson och B. Ulvaeus. 
Solisten Sara Salomonsson 
sjöng Ännu doftar kärlek 
av M. Fredriksson och L. 
Lindbom. Gemensamt 
sjöngs psalm 248 Tryggare 
kan ingen vara. Officianten 
Sanna Waithaka griftetala-
de och förrättade överlå-
telsen. Solisten sjöng Mista 
en vän av G. Bornemark. 
Officianten bad begrav-
ningsbönen och gemen-
samt bads Herrens bön. 
Gemensamt sjöngs psalm 
730 Må din väg gå dig till 
mötes. Kantorn framförde 
Tröstevisa av B. Andersson 
varefter familj, släkt och 
vänner tog sitt avsked av 
Anki framme vid kistan. 
Efteråt inbjöds till minnes-
stund på Karstorps Säteri. 
Ankis minne hade hedrats 
genom blommor vid kistan 
samt med minnesgåvor till 
Cancerfonden.

Inger Eriksson
Begravningsgudstjänst har 
ägt rum för Inger Eriksson i 
Götlunda kyrka. Som inled-
ning framförde kantorn 
Magnus Lundberg När 
lyktorna tänds på andra 
sidan bron av P. Starr. Ge-
mensamt sjöngs psalm 249 
Blott en dag. Officianten 
Ingemar Ekström grifteta-
lade och förrättade överlå-
telsen. Gemensamt sjöngs 
psalm 11 O store Gud. Of-
ficianten bad begravnings-
bönen och gemensamt bads 
Herrens bön. Gemensamt 
sjöngs psalm 190 Bred dina 
vida vingar. Familj, släkt 
och vänner tog sitt avsked 
av Inger framme vid kistan 
under stilla orgelmusik. 
Efter avskedet framfördes 
Där rosor aldrig dör av J. 
Osborn, C. Miller och E. 
Osborn. Som avslutning 
framförde kantorn Tröste-
visa av B. Andersson.

Maj-Lis Karlsson
Skövde
I S:ta Birgittas kapell har 
begravningsgudstjänst för 
Maj-Lis Karlsson, Skövde 
ägt rum. Kyrkomusiker 
Christine Ödell inledde 
gudstjänsten med att 
spela Koppången av P-E 
Moraeus. På gitarr spe-
lade Ingemar Bengtsson 
Imagine av J. Lennon och 
Nocturne av E. Taube. Of-
ficiant var Kristina Kosonen 
Askolin som griftetalade 
och förrättade överlåtelsen. 
Psalmerna 249 Blott en dag, 
190 Bred dina vida vingar 
och 297 Härlig är jorden, 
sjöngs gemensamt. Under 
avskedet tog sonen med 
familj, systrar och övrig 
släkt och vänner ett sista 
farväl. Som avslutningsmu-
sik spelades Anthem av B. 
Andersson, T. Rice och B. 
Ulvaeus. Vackra blommor 
hade sänts till båren för 
att hedra Maj-Lis minne. 
Gravsättning har ägt rum på 
S:ta Elins kyrkogård.

IT-CAFÉ. SPF Seniorerna i Skövde kommun har ett gemen-
samt IT-café på Studieförbundet Vuxenskolan varje fredag 
förmiddag. Ett 50-tal deltagare brukar komma för att lära 
sig mer om den digitala världen. Det surrar av aktivitet i tre 
grupper – en för deltagare med laptop, en för ipad/iphone-
användare, samt en för deltagare med Android smarttele-
foner/surfplattor. Ämnen skiftar beroende på deltagarnas 
intresse. Seniorer lär seniorer – ledarna är flitiga användare 
och försöker lotsa deltagarna genom den upplevda djung-
eln av alla nya digitala kompetenser som krävs av myn-
digheter och storföretag. Deltagarna får lära sig att söka på 
internet, handla t.ex. tågbiljetter online, samt diskutera 
och använda betalningsalternativ såsom Swish. Deltagarna 
kommer med frågor som de undrar över.

Det är drop-in, vilket betyder att det är ingen anmä-
lan. Ena gången slinker man in på laptopgruppen för att 
förkovra sig om dagens ämne. Nästa gång tar man med sig 
sin iPad för att lära sig om exempelvis inställningar, och 
så följande gång dyka upp med sin Androidtelefon för att 
upptäcka nya finesser. Det går alltså bra att byta grupp 
från gång till gång. 

Facebookgenomgången lockar alltid ett stort antal 
nyfikna, både dem som inte har vågat sig på att skaffa ett 
konto och dem som är användare men undrar vad olika sa-
ker betyder, såsom hashtag och att tagga ett foto. Säkerhet 
går som en röd tråd genom samtliga sammankomster.

Samtidigt som det är roligt att lära sig nya saker, så är 
vårt IT-café väldigt socialt. Därför ser vi till att hinna med 
att fika berättar ena ledaren Myra Lehmann.

FRÅN LÄSARNA.

KONSUMENTRÅDGIVNING. Det var drygt 20-talet med-
lemmar i PRO Skövde som lyssnade på Mimona Pettersson 
och Hanna Nellvén från kommunens konsumentrådgiv-
ning. Medlemmarna fick information om hur man gör 
säkra köp. Det var många frågor som kom upp kring de 
olika sätt som man försöker lura speciellt äldre. Många bra 
tips fick deltagarna bland annat kring mobila bank-id. 

Det gjordes ett avbrott för fika där man kunde prata om 
personliga erfarenheter kring bedrägeriförsök. Efter detta 
gavs information om hur man kan få hjälp med frågor kring 
köp och ekonomiska problem av olika slag. Deltagarna fick 
sedan gå hem nöjda med att ha blivit mycket klokare och 
mer informerade än innan.

MUSIKALFAVORITER. När det bjuds på musikalmusik är 
inte Skövdepubliken nödbedd. Och framförs den dess-
utom av favoriten Marco Stella är det svårt att tänka sig en 
mer populär lunchmusik på Göteborgsoperan, Skövdesce-
nen. Vårens andra lunchkonsert på operahuset Eric Ugglas 
hette just ”Musikalfavoriter” och till sin hjälp på scenen 
hade Marco musikalartisten Kattis Trollregn och operans 
chef Anders Ottosson vid flygeln. Själv tituleras Marco 
Stella operasångare så det blev ett spännande möte med 
den dramatiska barytonen och den mångsidiga musikal-
sångerskan.

Marco har sedan tidigare besök i Skövde många ska-
raborgska fans och nu har man fått ytterligare en favorit 
i Kattis. Hon och Marco bjöd på mer eller mindre kända 
melodier ur den rika musikalrepertoaren, framförda var 
och en för sig, eller tillsammans. Kattis har spelat Björns 
och Bennys ”Chess” på flera scener och hon bjöd på flera 
nummer därifrån, bl.a. duetten ”You and I” där Marco fick 
visa att även han kan sjunga musikal.

Scenkonsten musikal är nog trots allt mer förknippad 
med West End och Broadway än med Stockholm och Göte-
borg, med namn som Leonard Bernstein, Richard Rogers, 
George Gershwin, Stephan Sondheim och många, många 
fler. Alla de fyra kompositörsgiganterna fick plats under 
Kattis och Marcos timme på Skövdescenen.

Ytterligare en lunchkonsert arrangeras av Göteborgso-
peran denna vår, närmare bestämt torsdagen den 2 april. 
Då bjuder Erika Sax, mezzosopran och pianisten Nigar 
Dadascheva på nordiska toner av bland andra Sibelius och 
Grieg.

Musikalartisten Kattis Trollregn och operasångaren Marco 
Stella, ackompanjerade av Anders Ottosson på flygel, bjöd 
Skövdepubliken på musikalfavoriter.

meter lång var den  första etap-
pen av Åres bergbana som nådde 
Åreskutans östra platå  och som 

invigdes för 110 år sedan, 1910.

800 Har du tid?
Skänk den till oss. 
lions.se/hardutid

MINNESGÅVA
Ring 0200-88 24 00 så hjälper vi dig 

med din gåva till forskningen.
www.hjart-lungfonden.se
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1960
tog LO, fackförbundens 
Landsorganisation, 
initiativ till att bojkotta 
alla varor i butikerna 
från apartheidlandet 
Sydafrika. Alla medlem-
mar uppmanades att välja 
varor från andra länder.

2000
genomfördes den så kallade Supertisdagen, 
då många viktiga delstater i USA gick till val om 
vem som skulle bli respektive partis president-
kandidat. Som väntat blev vicepresidenten Al 
Gore demokraternas kandidat, medan George W 
Bush, son till förrförre presidenten George Bush, 
blev republikanernas. Höstens val blev sedan 
oerhört jämnt men Bush segrade. 

DET HÄNDE DÅ... NAMN VI MINNSFÖDELSEDAG

NAMNKRYSSET.

För 50 år sedan, 1970, föddes 
komikern Petra Mede. Hon har 
arbetat med ståuppkomik se-
dan 2005, men är känd för den 
breda publiken för sin medver-
kan i tv, bland annat i ”Parla-
mentet”, ”Morgonsoffan” och 
”Bonusfamiljen”, och som 
programledare för evenemang 
som Melodifestivalen.

För 44 år sedan, 1976, avled den danska 
författaren Tove Ditlevsen, född 1917. Hon 
växte upp under enkla förhållanden och 
debuterade redan 1937 med diktsam-
lingen ”Pigesind”. Genombrottet kom med 
romanerna ”Man har gjort ett barn illa” och 
”Barndomens gata”. Ditlevsens författar-
skap har kopplats till såväl kvinnorörelsen 
som arbetarlitteraturen.

DAGENS ROS.

Till Barbro B och 
Marion B
Vill jag ge ett fång röda 
rosor för er omtanke med 
hjälp och vänskap till vår 
kusin Ulla. Med er med-
mänsklighet ser vardagen 
mycket ljusare ut.
Louise och Annika
EskilstunaGRATTIS.

Leon Uvesten, Zurich 
1 år den 8/3
Tänk vad tiden går. Många 
grattiskramar på din 
1-årsdag från farfar 
och farmor.

Tuva Leijon
Vår fina tjej fyller 11 år den 
8/3. Många grattiskramar på 
din dag från mamma, pappa, 
Nora och Edwin.

Måns Envall 5 år
Stort grattis till vår Måns på 
din 5-årsdag! Många grattis-
kramar från mamma, pappa, 
Klara, mormor, morfar, 
morbror och moster med 
familj.

Ida Sahlin 10 år
Vår fina Ida fyller 10 år den 
7/3. Många grattiskramar 
från mamma, pappa, Filippa, 
Skrållan och Kim.

Molly Lundberg
Fyller 10 år idag, 7/3. Massor av grattiskramar till vår 
duktiga hästtjej från Maja, mamma och pappa.

UPPVAKTNING.

All ev uppvaktning
på min födelsedag 
undanbedes.
Solveig Ludvigsson
Karlsborg

Vår älskade

Birgitta
Björnell
* 14 juli 1942

har stilla insomnat och
lämnat oss i oändlig sorg

och saknad

Skövde 
25 februari 2020

ROLAND

Madeleine och Niklas

Mattias och Anna

Släkt och vänner

Här skiljs våra vägar i livet
men Du lät mig tidigt förstå
I stjärnorna står det skrivet
tillsammans för alltid ändå

Du är för alltid
en del utav mig

så fjärran men ändå så nära
En ängel skall bära

min hälsning till Dig
Du är för alltid
en del utav mig

                   L. Berghagen

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen den

26 mars kl. 11.00
i S:t Lukas kyrka. 

Efter akten inbjudes till
minnesstund på

Billingehus.
Svar om deltagande till

Hultströms Begravn.byrå
tel. 0500- 46 11 60 el

hultstroms.com senast
torsdag 19 mars.

Vår älskade

Inga-Lill
Erlandsson

* 27 juni 1945
� 1 mars 2020

Thomas och Annica

Wilma, Amanda
Torbjörn

Birgitta, Margareta, Bengt
med familjer

Släkt och Vänner

Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen den 
14 april kl. 14.00 i S:ta

Birgittas kapell, Skövde.
Akten avslutas i kapellet.
Bloms Begravningsbyrå

tel. 0500-41 30 94.

DÖDA.

Vår älskade

Sten-Börje Nävarp
* 1 oktober 1931

� 26 februari 2020

MARGARETHA

Rikard och Sofia

Oscar, Gustaf
Robert och Carina

Frida och Jonatan
Lovisa, Filippa, Agnes

Moa

Maria och Magnus

Emma, Elsa, Sally
Maria med familj

Vinden har lagt sig till vila
Måsen har lagt sig till ro

Vågen smeker stilla
klippan vid fågelns bo

Så släcker mörkret himmel och vatten
Då rör någon sakta din hand

En årtull gnisslar i natten
En båt lägger ut från land

Begravningen äger rum i kretsen av familjen. 
Lika välkommet som blommor är en gåva 

till Cancerfonden gåvotel. 020-59 59 59. 
Bloms Begravningsbyrå tel. 0500-41 30 94.

TACK.

Varmt tack
för den värme och omtanke

som visats oss i sorgen
efter vår kära

Hanna Biljer
Petersén

samt för Er närvaro vid
begravningsgudstjänsten,

de vackra blommorna 
och minnesgåvorna till

Skoggssportens Gynnare
samt Museigården

Heljesgården 1, Bolum. 
Ett särskilt tack 

till personalen på 
Billingsdals äldreboende 

Gruppboende 1 och 2.

Gunnar, Christina 
med familjer

DÖDA.

Bli Flickafadder  plansverige.org
Gör skillnad för flickors framtid!

Ibland räcker det med ett
litet utrymme för att berätta
om stora saker.

Gör enkelt din annons på
sla.se/kundservice

Dela 
glädjen!

ÅRSMÖTE. Sventorps nya 
bygdegårdsförening har 
hållit årsmöte med stor 
uppslutning. Mötet öppna-
des av ordföranden Lena 
Brodelius som hälsade alla 
välkomna och förklarade 
årsmötet för öppnat.

Förhandlingarna leddes 
av Bengt Olsson. Till ordfö-
rande för 2020 omvaldes 
Lena Brodelius. Som leda-
möter i styrelsen omvaldes 
på 2 år Johan Brodelius, 
Emma Stigson och med 
nyval av Towa Svensson. 
Per Stigson, Pia Jarnulf och 

Stefan Andersson kvarstår 
ytterligare ett år i styrelsen. 
Lisa Erlander och Anders 
Fredriksson valdes in som 
nya ersättare i styrelsen.  
Trotjänaren sedan 1970-ta-
let, Per-Anders Brodelius 
hade avböjt omval. Även 
Birgitta Petersson hade 
avböjt omval.

Föreningens syfte är att 
tillhandahålla en mötesplats 
för enskilda och föreningar. 
Bygdegården har utnyttjats 
flitigt under 2019. Loka-
lerna har använts för fester 
och bröllop, liksom många 

kurser och föreningsmöten.  
Revygänget ”Plats på scen” 
drog även under 2019 fulla 
hus vid sina föreställningar 
i höstas. Modevisningarna, 
i föreningens regi, vår och 
höst har lockat många intres-
serade. När förhandlingarna 
var avslutade avtackades 
avgående funktionärer med 
blommor och presentkort.

På de flesta möten brukar 
det finnas någon form av 
förtäring, så även denna 
kväll. Deltagarna bjöds på 
hemlagad pizza med sallad, 
kaffe och gräddtårta.

FRÅN LÄSARNA.

Bemärkelsedagen.  
I dag infaller punsch-
rullens dag, en dag för 
att hylla ett bakverk som 
brukar finnas på klas-
siska konditorier. Den går 
ibland under benämningen 
dammsugare, arraksrulle 
eller 150-ohmare men be-
står alltid av ett choklad-
doppat marsipanhölje med 
en fyllning på kaksmulor, 
arrak, smör och kakao.

Hört och hänt. 
Skådespelaren Thor Modéen 
var så rolig att han polisan-
mäldes. På självaste julda-
gen 1934 hade han uppträtt 
med roliga sketcher och 
publiken hade skrattat så 
kolossalt att en person 
anmälde Modéen för opas-
sande munterhet. Komikern 
skulle även haft en alldeles 
för skojig hatt på sig, tyckte 
ordningsvännen. Rätten 
höll med och för 85 år sedan, 
1935, dömdes underhålla-
ren till 75 kronor i böter.
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Tipsa oss!
Har du en 
nyhet?
Ring: 0500–46 75 00
E-post: redaktion@
sla.se
sms/mms: 72080  
märk med Nyhet SLA
Fax: 0500-48 05 82

MELODIFESTIVALEN. Rädsla för Coronaviruset stoppar schlagerpublik

– Danska Melodi Grand Prix 
kommer att hållas utan 
åskådare, säger Gustav 
Lützhøft, ansvarig för den 
danska Melodifestivalen, till 
DR enligt Ekstra Bladet.

Han tillägger att det ändå 
blir en stor tv-produktion 
som publiken kan samlas 
kring därhemma.

Beskedet kommer samti-
digt som statsminister Mette 
Frederiksen på en pressträff 
uppmanade till att alla ar-
rangemang i landet som har 
fler än 1 000 åskådare ska 
skjutas upp eller ställas in. 

Uppmaningen gäller tills vi-
dare fram till och med mars 
månads slut.

DR kommer att betala 
tillbaka pengar till dem som 
hade köpt biljetter för att se 

Melodi Grand Prix i Royal 
Arena i Köpenhamn.

– Vi har fortfarande en 
snygg scen och en snygg 
show, men det blir lite mer 
traditionell tv-produktion 

när det är utan publik. Det 
är något vi är riktigt ledsna 
över. Det är otroligt synd 
att vi gör alla dem som hade 
sett fram emot att komma 
hit och delta i den stora 
festen besvikna, säger Gus-
tav Lützhøft till DR, skriver 
Ekstra Bladet.

SVT:s presschef Camilla 
Hagert berättar att SVT just 
nu sitter i krismöte för att 
diskutera hur de ska göra 
med Melodifestivalfinalen i 
Friends arena.

– Som det ser ut nu kom-
mer genrepet att genomför-
as som planerat med publik 
på plats, säger hon.

Hur det blir med lörda-
gens final kan hon inte svara 
på i nuläget.

– Vi följer läget. säger hon. 
(TT)

Mette Frederiksen uppmanar danska arrangörer att ställa in 
alla evenemang med över 1 000 åskådare.  FOTO: LUDOVIC MARIN

Grand prix utan publik
Den danska Melodifes-
tivalen genomförs utan 
publik ikväll. Beslutet 
har fattats av Danmarks 
Radio, DR, på grund av 
coronaviruset.

Rådhusgatan 1, 0500-41 74 80 
Vardagar 10–18, lördag 10–16, söndag 12–16

Gäller på ord. priser, ej tillbehör lördag–söndag 7-8 mars

20%
rabatt på alla damskor & handväskor

För dig som är eller blir medlem

Internationella kvinnodagen

Välkommen till Koppargränd 7 på Stallsikens handelsområde i Skövde

*Göteborg–Kiel t/r vid 2 personer i 2-bäddshytt insides med över- och underbädd. Flexibilitet att stanna 1–2 nätter iland. Begränsat antal platser.

Att möta våren i Hamburg...
...är bara en av de stora små sakerna  

du kan göra när du reser med oss.

Kielkryss Flex

 fr 899:-/pers

Stanna 1-2 nätter iland

*

stenaline.se

Kylarv. 10, SKÖVDE. Tel. 48 60 50 • info@lindstromsbilel.com

Fordons-

VÄRMARE

Service

www.lindstromsbilel.com

– SERVICE OCH FÖRSÄLJNING –
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Sport
I DAG: SPORT S21–25 • ARBETE & EKONOMI S32 • RADIO&TV S36–39

Skövde HF jagar en slut-
spelsplats och chansen finns 
fortfarande kvar inför den 
sista omgången efter fre-
dagskvällens 29–26-seger 
mot Boden Handboll IF.

Det är tre lag på samma 
poäng (17) inför den sista 
omgången som spelas nästa 
fredag. BK Heid är tabellsjua 
(-6 mål), Kungälvs HK är ta-
bellåtta (-27 mål) och Skövde 
HF är tabellnia (-55 mål).

Därmed behöver Skövde 
HF besegra BK Heid på 
bortaplan för att ta hand om 
en av de åtta slutspelsplat-
serna. Poäng kan också räcka 
men då är Skövde HF bero-
ende av resultatet i matchen 
mellan Kungälvs HK och 
Skara HF. Eftersom Skövde 
HF har klart sämst målskill-
nad av lagen står det klart att 
det kommer att bli kvalspel i 
händelse av en förlust.

–  Det känns jätteskönt 
att vi har avgörandet i egna 
händer, säger SHF-spelaren 
Elma Örtemark.

– Jag tror att det kommer 
att bli en tuff match mot 
Heid. Om vi verkligen ger 
allt så tror jag att vi har en 
chans att ta Heid, fortsätter 
Skövdespelaren som gjorde 
åtta mål i segermatchen mot 
Boden.

Elma Örtemark gick till-
sammans med Louise Sön-

dergaard (tio fullträffar) i 
bräschen för Skövde HF som 
alltså såg till att hålla slut-
spelsdrömmen vid liv efter 
segern.

Annars var det mest Bo-
den som var i ledning i den 
första halvleken men en 
stark avslutning gjorde att 
SHF satt i förarsättet i halv-
tid. Underläge 10–12 blev 
snabbt ledning 13–12 och 
i paus ledde hemmalaget 
med 14–13.

– Det kändes bra. I första 
halvlek var det lite svajigt 
men när vi hämtade i kapp 
och gick förbi i slutet av för-
sta halvlek så såg vi sedan 
till att hålla det i den andra 
halvleken, säger Örtemark.

SHF ryckte och ledde som 
mest med fem bollar efter 

paus. Det skiljde ett mål vid 
ett tillfälle men närmare än 
så kom aldrig Boden som 
dock stred ända till slutet.

”Går för en vinst”
Vid förlust mot Boden hade 
Skövde HF förpassat sig 
själva till läktarna inför den 
sista omgången men laget 
vann och är i allra högsta 
grad kvar på banan inför se-
rieepilogen.

– Nu blir det en rolig av-
slutning på serien. Det är 
positivt att det blir en direkt 
avgörande match mot BK 
Heid. Det är goda förutsätt-
ningar. Tidigare år har vi 
fått lita till andra resultat i 
den sista omgången men nu 
vet vi vad som gäller men 
nu är det bara att se till att 

vinna även om en poäng 
också skulle kunna räcka om 
Skara skulle slå Kungälv. Vi 
ska givetvis gå för en vinst, 
säger SHF-tränaren Rasmus 
Poulsen och liknar de sista 
SHE-matcher med utslags-
matcher.

– Den här matchen mot 
Boden var en slags semi-
final kan man säga och nu 
har vi en final kvar att spela. 
Det är väldigt bra matcher 
att få spela för de här unga 
tjejerna, fortsätter Skövde-
tränaren.

I SHE finns det inget ing-
enmansland utan det är 
kvalspel som gäller för de 
tre lagen som hamnar under 
slutspelsstrecket.

Linus Hellman

HANDBOLL. Slutspelschansen kvar för Skövde HF efter seger mot Boden

Avgörande sista match
Skövde HF gjorde vad 
som krävdes hemma 
mot Boden Handboll IF. 
29–26-segern innebär 
att slutspelschansen 
finns kvar inför den 
sista omgången av SHE 
där Skövde HF behöver 
besegra BK Heid för att 
undvika kvalspel.

– Nu är vi bara en seger 
ifrån att gå till slutspel. 
Det smakar jättebra, 
säger SHF-spelaren Elma 
Örtemark efter vinsten 
mot Boden.

Skövde HF:s målvakt Hanna Edvardsson jublar efter en av 
sina 13 räddningar i matchen mot Boden.

 Y Elma Örtemark gjorde åtta mål 
när Skövde HF besegrade Boden 
och såg till att slutspelschansen 
finns kvar inför den sista 
omgången av SHE.  

 FOTO: JOHAN ESPEFÄLT

Matchfakta

SHE
SKÖVDE HF–BODEN HANDBOLL IF
29–26 (14–13)
Mål: Skövde HF: Louise Söndergaard 
10 mål/15 avslut, Elma Örtemark 8/13, 
Johanna Flygelholm 4/5, Britta Jakobs-
son van Stam 3/5, Ida Eriksson 2/2, 
Fanny Elovson 1/2, Nora Jakobsson van 
Stam 1/3.
Målvakter: Hanna Edvardsson 13 rädd-

ningar/38 skott, 34 i räddningsprocent, 
Annie Linder 0/1, 0 i räddningsprocent.
Mål: Boden Handboll IF: Johanna 
Hellgren 8 mål/13 avslut, Magdalena 
Stanulewicz 5/6, Sara Boye Sörensen 
4/7, Andrea Beleska 3/7, Sara Nordström 
2/3, Moa Nilsson 2/7, Faith Eriksson 1/1, 
Andrea Johansson 1/1.
Målvakter: Mie Sörensen 13 räddning-
nar/40 skott, 33 i räddningsprocent, 

Virgina Fernandez Roböes 2/3, 67 i 
räddningsprocent.
Utvisningar: Skövde HF: 1x2 Min. 
Boden Handboll IF: 6x2 Min.
Domare: Andrej Smailagic och Sandro 
Smailagic.
Publik: 387 personer.
SLA-ligan: 3= Elma Örtemark. 2= Louise 
Söndergaard. 1= Johanna Flygelholm.
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Tung förlust för HK Skövde

För en vecka sedan såg det 
lovande ut i toppen för HK 
Skövde som på allvar utma-
nade om seriesegern, men 
nu har laget tappat fart i 
toppstriden.

Förlu st  i 
söndags mot 
Stenungsund 
och nu ännu 
ett nederlag 
när Kroppskul-
tur tog en klar 
seger hemma i 
Uddevalla.

Nu riskerar HK Skövde till 
och med att missa kvalspel 
och laget är beroende av an-
dra resultat för att säkra en 
plats i kvalet.

Mot Kroppskultur var 
det jämnt målmässigt i den 
första halvleken och lagen 
följdes åt.

I paus var det helt lika vid 
ställningen 16–16 och så fort-
satte det inlednigsvis i den 
andra halvleken. Det stod 
20–20 efter 36 minuters 
spel, men då ryckte Kropps-
kultur till sig en ledning på 
några mål och den behöll 
man sedan hela vägen fram 
till slutsignalen.

HK Skövde hade två mål 
(28–26) upp med sju minu-
ter kvar, men lyckades inte 
pressa hemmalaget mer än 
så.

Målen, Skövde: Edvin 
Aspenbäck 7, Edwin Gus-
tafsson 5, William Elofsson 
4, Hugo Stuivers 3, Daniel 
Björk 2, Per Hedman 2, Her-
man Dyberg 2, Filip Winblad 
2, Jesper Jensen.

Johan Espefält

HK Skövde förlorade bor-
ta mot GF Kroppskultur 
och det var andra raka 
matchen utan poäng.

Nu kan HK Skövde vara 
på väg att tappa kvalplat-
sen.

HANDBOLL. Division 2 västra

35
Kropps-
kultur

28
HK 
Skövde

TENNIS. Oavgjort mellan Sverige och Chile inför dubbeln

Delad pott i Davis Cup

Tolv nationer säkrar sina 
platser i höstens Davis Cup-
slutspel i Madrid genom 
kvalmatcher.

För Sveriges del handlar 
det om att ta sig förbi Chile i 
Kungliga tennishallen.

Och det är en duell som 
lever efter mötets två för-
sta singelmatcher; Mikael 
Ymers seger, 6–2, 6–3, mot 
Marcelo Tomas Barrios Vera 
och Elias Ymers förlust, 4–6, 
3–6, mot Alejandro Tabilo.

Lördagens dubbel mel-
lan Markus Eriksson/Robert 
Lindstedt och Barrios Vera/
Tabilo bestämmer därmed 
om det är Sverige eller Chile 
som har övertaget när det är 
dags för de avgörande sing-
elmatcherna.

Drömstart av Ymer
Sverige fick en drömstart på 
kvalmatchen i Stockholm.

Mikael Ymer bröt till 3–1 
och lade sedan beslag på för-
sta set i mötet med Barrios 
Vera, rankad 282:a i singel.

Andra set blev en blågul 
uppvisning av kontrollerat 
spel fram till 6–3 – och som 
avslutades med en fin och 
rak backhand.

Den 67-rankade 21-åring-
en räddade åtta chilenska 
breakbollar och ordnade en 

svensk 1–0-ledning i kam-
pen om en plats i slutspelet i 
Madrid i höst.

– Jag hade lite tur. Vissa 
dagar har man det, sade han 
i segerintervjun på banan.

Sveriges ledning varade 
dock inte länge.

I matchen som följde lyck-
ades Chile kvittera till 1–1.

Elias Ymer, 202:a i singel 
och i sin första tävlings-
match för i år, tappade sin 
serve och första set, 4–6, i 
matchen mot Tabilo.

I andra var det 23-åring-

ens dubbelfel som gav Ta-
bilo en 5–3-ledning och se-
dan servade chilenaren hem 
matchen – trots en del be-
kymmer i sista gamet – och 
kvitterade till 1–1 efter den 
första speldagen.

– Det var något game här 

och där som han (Elias) gjor-
de några enkla misstag i, och 
som kanske inte hade kom-
mit om han hade varit mer 
matchvan. Det är svårt. Man 
kan träna men det är något 
annat att spela match, sade 
Sveriges DC-kapten Robin 

Söderling i intervjun på ba-
nan.

Slutspelet avgörs den 
23–29 november. Kanada, 
Storbritannien, Ryssland, 
Spanien, Frankrike och Ser-
bien är redan klara för av-
slutningen i Spanien. (TT)

Sveriges och Chiles kamp 
om en plats i Davis Cup-
slutspelet lever i högsta 
grad.

Ställningen efter första 
dagens två singelmat-
cher: 1–1.

 Y Mikael Ymer vann Sveriges första 
match i DC-mötet med Chile i Kungliga 
tennishallen. FOTO: ERIK SIMANDER/TT

ALPINT. Ingen tävling i Cortina

Avslutningen ställs in

Coronaviruset härjningar i 
Italien gör att Cortina inte 
kommer stå som arrangör 

för säsongsavslutningen.
Ett definitivt besked 

skulle ha kommit från In-
ternationella skidförbundet 
Fis klockan 9 på lördags-
morgonen – men redan nu 
bekräftar det italienska 
vintersportförbundet att 
tävlingarna, som skulle ha 
genomförts 18–22 mars, 
ställs in efter att Fis haft ett 
krismöte. Samtliga länder, 
utom Italien, röstade nej till 
att Cortina skulle få arrang-
era säsongsavslutningen 
utan publik. (TT)

Den alpina världscupav-
slutningen i italienska 
Cortina ställs in. Det 
bekräftar det italienska 
vintersportförbundet 
för nyhetsbyrån AP, en-
ligt Washington Post.

– Det är med stor besvi-
kelse som jag accepterar 
det här beslutet, säger 
ordföranden Flavio 
Roda.

ISHOCKEY. Mariestad Bois kan se fram mot playoff 3 i 
det allsvenska kvalet efter att ha vunnit även den andra 
matchen mot Östersunds IK i playoff 2.

Östersund ledde dock matchen i Mariestad med 1–0 efter 
två spelade perioder, men Bois avslutade starkt och vände 
via två mål till seger med 2–1.

Sex minuter in på den tredje perioden kvitterade Lucas 
Jildenius till 1–1 och efter 52.09 blev Jildenius stor match-
hjälte för hemmalaget när han satte sitt andra mål.

Bois klart för playoff 3

TELEFON: 0500-46 75 00, 0500-46 75 30
E-POST: SPORT@SLA.SE

Sport Kontakta oss!

Jan Larsson (sportchef)
0500-46 75 33 • jan.larsson@sla.se
Johan Espefält
0500-46 75 32 • johan.espefalt@sla.se
Erica Augustsson
0500-46 75 34 • erica.augustsson@sla.se
Linus Hellman
0500-46 75 35 • linus.hellman@sla.se
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SKIDOR. Tävlingar inför tomma läktare i Holmenkollen

Kalla har förståelse

Till slut drabbades även 
världscupen i skidor av co-
ronavirusets utbredning.

Beslutet att tävlingarna i 
norska Holmenkollen, den 
sista anhalten före säsongs-
avslutningen i Nordame-
rika, kommer att köras utan 
publik togs efter att Norges 
nationella hälsomyndighe-
ter landat i slutsatsen att det 
inte är säkert att så många 
människor samlas på samma 
plats.

Minimerar risken
30  000 människor vänta-
des besöka den klassiska 
skidstadion i helgen – men 
för att minimera risken för 
ytterligare spridning körs 
lördagens tremil för damer 
och söndagens femmil för 
herrar inför tomma läktare.

– Det är ju tråkigt men 
samtidigt så har jag stor 
förståelse för beslutet och 
känner mig lojal mot de som 
har mer kunskap om detta än 
vad jag har kring hur man ska 
hantera den här situationen, 
säger Charlotte Kalla.

Trots att coronaviruset 

är ständigt närvarande i ny-
hetsrapporteringen tycker 
den svenska skidstjärnan 
inte att smittan stjäl för 
mycket utrymme från hen-
nes sportsliga fokus.

– Jag låter andra fatta be-
sluten som jag inte har kun-
skapen för och som jag inte 
kan påverka heller, säger 
Kalla och fortsätter:

– Man tar del av det som 
skrivs i media, man både 

hör på radio och ser på ny-
hetssändningar. Utöver det 
uppskattar jag verkligen att 
teamet hjälper oss med in-
formation så att vi inte be-
höver fundera över hur det 
blir med allt annat, som re-
san till Kanada till exempel. 
Det blir fullt fokus på här och 
nu.

Publikstoppet i Holmen-
kollen till trots hoppas Kalla 
ändå på att nås av hejarop 

från skidentusiaster, åskå-
dare som i så fall får hänvisa 
till allemansrätten.

– Ja, det kommer vara 
tomma läktare men de kan 
inte hindra publik från att 
komma ut i skogen och tit-
ta. Det kan bli bra stämning 
ändå. Man vet inte alls hur 
det kommer att se ut.

TT: Vad har du för för-
väntningar på morgonda-
gens tremil?

– Jag hoppas att det blir ett 
race där jag kan disponera 
krafterna på ett så bra sätt 
som möjligt och orkar köra 
alla tre mil på en kul bana.

Damernas 30-kilome-
terslopp körs på lördagen 
med start klockan 12. Dagen 
därpå är det herrarnas tur att 
kliva ut i spåret då femmilen 
ska genomföras.

Pelle Strandman/TT

Tyst och ödsligt i stället 
för sedvanlig folkfest.

Men trots att Holmen-
kollens världscuptäv-
lingar i skidor körs inför 
tomma läktare hoppas 
Charlotte Kalla på bra 
stämning.

– De kan inte hindra 
publik från att komma ut 
i skogen och titta, säger 
hon.

Charlotte Kalla hoppas att en och annan åskådare dyker upp vid Holmenkollens skidspår trots publikstoppet. 
 FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

BK Forward spelade i Ettan 
norra förra säsongen men 
kom sist och degraderades. 
Nu får Örebrolaget ta nya tag 

i division 2 det här året.
– Det ska bli spännande. 

Det blir en bra match för oss 
att få. Vi kommer ifrån en 
riktigt tuff träningsmatch 
mot Degerfors IF (förlust 
med 0–3). Vi hade en bra 
matchanalys ifrån den 
matchen när vi såg mycket 
på video om både vårt för-
svars- och offensiva spel 
som vi ska ta med oss till 
matchen mot Forward. Det 
var en nyttig match för oss 

även om det var ett väldigt 
tufft motstånd, säger SAIK-
tränaren Stefan Strind.

En månad återstår till se-
riepremiären i Ettan södra.

–  Nu har vi haft fyra 
matcher där vi har mött lag 
ifrån olika divisioner. Nu 
handlar det mer om att sätta 
vårt arbetssätt mer och mer 
om hur vi vill agera. Vi har 
provat en del men nu är det 
fyra matcher kvar och det 
gäller att börja sätta allting 

i vårt spel. Vi kommer gi-
vetvis att göra en del byten. 
Det ser jämnt ut på flera po-
sitioner och vi vill öka kon-
kurrenssituationen men det 
börja ju närma sig. Samtidigt 
börjar man att se vissa struk-
turer på vissa positioner, sä-
ger Stefan Strind.

–  Det ser intressant ut. 
Vi tror på oss och det gäller 
att alla jobbar extra hårt så 
ska vi göra en bra presta-
tion nu på lördag. Vi har en 

trupp där många spelare är 
användbara på olika positio-
ner. Vi kanske var mer låsta 
förra året så på det sättet är 
det positivt, fortsätter han.

Andreas Uusitalo har varit 
sjuk men är tillbaka i trup-
pen. Alla spelare är tillgäng-
liga bortsett ifrån Elmar Ab-
raham och Jesper Lövdahl 
som är skadade och ännu 
inte är redo för spel.

Linus Hellman

FOTBOLL. Ny träningsmatch i helgen

Skövde AIK ställs mot BK Forward
BK Forward ifrån Örebro 
är nästa uppgift för Sköv-
de AIK i uppladdningen 
inför seriespelet.

– Nu är det fyra match-
er kvar och det gäller att 
börja sätta allting i vårt 
spel, säger SAIK-tränaren 
Stefan Strind.

Stefan Strind. 
 FOTO: JOHAN ESPEFÄLT/ARKIV 

FOTBOLL. ”Är stolt”

Hodgson 
förlänger

Parterna kom överens om 
den ettåriga kontraktsför-
längningen på fredagen och 
Hodgson var ytterst belåten.

– Jag är stolt över vad vi 
har åstadkommit sedan jag 
anställdes för två och ett 
halvt år sedan. Och jag ser 
fram emot att vi fortsätter 
att arbeta tillsammans.

– Alla vet vad jag känner 
för klubben, som jag höll 
på som barn. Jag känner 
ett speciellt starkt band till 
supportrarna och jag vet 
att jag, ägarna och spelarna 
jobbar tillsammans för att 
uppnå samma mål, säger 
Roy Hodgson.

Roy Hodgson, som fyller 
73 i augusti, är en av de fort-
farande aktiva tränarna med 
störst och längst erfarenhet i 
den internationella toppfot-
bollen.

Han har varit verksam i 
åtskilliga länder sedan mit-
ten av 1970-talet och han har 
även varit förbundskapten 
för ett flertal nationer, bland 
annat för England åren 
2012–2016. I Sverige är han 
känd för att han förde Halm-
stads BK till SM-gulden 1976 
och 1979 och han var även 
framgångsrik tränare (två 
SM-guld) i Malmö FF under 
flera år. (TT)

Roy Hodgson är Premier 
Leagues äldste manager 
med sina 72 år.

Men vad är ålder, mer 
än en siffra?

Crystal Palace vill ha 
honom kvar så Hodgson 
stannar minst en säsong 
till i sin favoritklubb.

SKIDOR. Tyskland och Polen åkte fel – och förlorade guld 
och silver. Det innebar att Sverige, som åkte i mål som 
femma, fick JVM-brons i stafetten.

De svenska skiddamerna åkte in som femma, men kort 
efter målgången meddelade tävlingsjuryn att Tyskland 
och Polen – som åkte in som etta respektive tvåa – diskats. 
I stället vann Schweiz och tvåa blev USA. Svenskorna fick 
därför också en pallplats. I laget åkte Tilde Bångman, Tove 
Ericsson, Louise Lindström och Märta Rosenberg. (TT)

Svensk JVM-medalj
ISHOCKEY. Mika Zibanejad skrev his-
toria i New York Rangers genom fem 
mål i matchen mot Washington.

– I dag var jag på rätt plats vid rätt 
tillfälle, säger svensken.

Zibanejad gjorde antagligen sitt livs 
match när Rangers på hemmaplan 
besegrade Washington med 6–5 efter 
förlängning.

Huvudpersonen själv strålade och 
var tagen av upplevelsen.

– Det känns som att jag är mållös, 
om jag ska vara helt ärlig. Det var 
en galen match, det är ett bra lag vi 
möter och vi hittade ett sätt att vinna, 
även om de kvitterade och jagade oss 
direkt efter att vi gjort mål, säger han 
till pressuppbådet. (TT)

Fem mål av Mika Zibanejad

Mika Zibanejad. FOTO: KATHY WILLENS
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ORIENTERING. Årsmöte i Västergötlands orienteringsförbund 

Johan Törnroth blev omvald

Västergötland är ett av de 
största distrikten i landet 
med 52 klubbar och drygt 
3000 aktiva löpare. Klub-
barna har under förra året 
arrangerat 56 tävlingar med 
totalt 39 800 starter. Årsmö-
tet var förlagt till Vara Folk-
högskola där 27 föreningar 
fanns representerade.

– Visionen är att vara Sve-
riges bästa orienteringsdi-
strikt. Ett mål som gör att vi 

hela tiden utvecklas. Senaste 
året innebar en klart positiv 
utveckling, i antal tävlingar 
och i antal deltagare. Vi ser 
att sporten lockar fler och att 
tävlingar i Västergötland är 
välbesökta, säger Johan.

Alva Sonesson, Falkö-
ping, tilldelades Skogsflick-
ornas juniorpris. Alva hade 
ett mycket bra 2019. Blev 
fyra på sprintdistansen på 
Junior-VM i Danmark. Och 
fixade en bronspeng i sta-
fetten tack vare en stark 
avslutning. På SM-tävlingar 
blev det tre silvermedaljer, 
två individuellt och ett i 
stafett. Västergötland är ett 
distrikt med många bra ar-
rangemang. Värdetävlingar 
arrangeras nästan varje år. I 
höst avgörs U10mila i Tibro 
och USM i Falköping.

Torbjörn Löfving 

Västergötlands Oriente-
ringsförbund har hållit 
årsmöte i Vara. Johan 
Törnroth, Göteborg, 
bördig från Hjo, valdes 
till ordförande för 2020. 
Sofia Gumaelius, Tibro, 
valdes till styrelsen för 
2020–2021.  Filip Karls-
son, Skövde, valdes förra 
året som styrelseleda-
mot för 2019–2020.

Alva Sonesson fick Skogsflickornas stipendium för 2019. 
 FOTO: TORBJÖRN LÖFVING 

HELGENS MATCHER. 

Lördag 7 mars
HANDBOLL
Division 2 västa herrar: Backa HK–HK Country, HP Warta–HK Guldkroken 
Hjo, HP Skövde 90–Stenungsunds HK.
Division 3 västsvenska norra herrar: HK Lidköping–HP Tibro

INNEBANDY
Division 1 västra herrar: Skövde IBF–IBK Alingsås
Division 2 Västergötland herrar: Stöpen IBK–Rydboholms SK

FOTBOLL
DM damer: Götene FK–Skultorps IF

Söndag 8 mars
FOTBOLL
DM damer: Våmbs IF–Mariedals IK

I handbollstvåan är det 
jämnt i toppen och inför de 
två sista omgångarna har 
HK COUNTRY chans att 
vinna serien. Country ligger 
tvåa i nuläget och är en po-
äng bakom Warta. I helgen 
spelar Stöpenlaget, som 
förra helgen besegrade just 
Warta, borta mot tabell-
femman Backa och ska man 
utmana om seriesegern 
samt befästa kvalplatsen 
behöver det nog bli seger i 
den matchen.
Även om två omgångar 
återstår så är det klart att 
HP SKÖVDE kommer att 
få spela kval för att hänga 
kvar i division 2. Nu ställs 
man mot Stenungsund som 
också ligger på kvalplats.
Nykomlingen HK GULD-
KROKEN är redan klart 
för spel i tvåan även nästa 
säsong och ligger mitt i 
tabellen. Nu väntar en 
tuff uppgift då man möter 
serieettan Warta på borta-
plan.

HP TIBRO slåss med Hell-
ton Karlstad om seriese-
gern i division 3 västsven-
ska norra och om det blir tre 
poäng borta mot Lidköping 
i helgen har Tibro och Hell-
ton lika många poäng inför 
de två avslutande omgång-
arna. Lagen möts dessutom 
i nästa omgång och det är 
upplagt för ett rafflande 
slut på serien.
SKÖVDE IBF kommer att 
sluta näst sist i division 1 
västra och det blir spel i 
tvåan nästa säsong. Det 
betyder att laget inte har 
mer än äran att spela för i 
helgens hemmamatch mot 
Alingsås.
I division 2 Västergötland 
spelas den sista omgången 
i helgen och STÖPEN IBK, 
som ligger stabilt mitt i 
tabellen, tar emot nästjum-
bon Rydboholm hemma i 
Stöpenhallen.
I helgen drar fotbolls-DM i 
gång för SKULTORPS IF:S 
och VÅMBS IF:S damer. 
Skultorp i grupp 3 öppnar 
med att möta seriekollegan 
Götene FK på bortaplan. 
Övriga lag i gruppen är 
Fristad/Borgstena/Sparsör 
samt Ulvåker. Våmb spelar 
i en trelagsgrupp med 
Mariedal samt Vinninga och 
spelar i helgen hemma mot 
Mariedal som i vanliga fall 
hör hemma i division 3.

HK Countrys tränare Peter 
Johansson.

FOTBOLL. Ger rekommendationer på sina hemsidor inför helgens matcher

Klubbarna agerar 
mot virushotet

Antalet smittade ökar i Sve-
rige och Stockholmsregio-
nen är landets mest drab-
bade område. Flera skolor 
hålls stängda. Samtidigt är 
utbudet av läktaridrott stort 
i regionen och inget evene-
mang har ännu tagit steget 
att stänga ute åskådare. 
Folkhälsomyndigheten ser 
just nu inte någon anled-
ning att ställa in publika 
evenemang.

De kommande tre dagarna 
spelar Djurgården, Hammar-
by och AIK hemmamatcher i 
Svenska cupens sista grupp-
spelsomgång.

Tre sportsligt viktiga 
matcher – och alla tre klub-
barna räknar med höga pu-
bliksiffror. Hammarby tror 
på närmare 20  000 mot 
Gif Sundsvall på söndag och 
Djurgården ser fram emot en 

publikfest mot Mjällby.
– Vi räknar med en fin 

match och en publikfest 
trots den rådande situatio-
nen i världen. Jag tror att vi 
kommer att ha lika mycket 
folk som i förra matchen, 
runt 5  000–6  000 åskå-
dare, säger Björling.

På sina hemsidor ger både 
Djurgården och Hammarby 
rekommendationer kopp-
lade till coronavirusets 
spridning. Klubbarna upp-
manar personer som varit i 
områden med ”konstaterad 
omfattande smitta” att inte 

gå på matcherna. Klubbarna 
erbjuder också pengarna till-
baka till biljettinnehavare 
som väljer att avstå ett be-
sök på Tele 2 arena på grund 
av risken för smittspridning. 
Marcus Björling rekommen-
derar åskådare att följa ut-
vecklingen.

– Tar vi nya beslut kom-
mer vi att kommunicera 
det. Det är viktigt att på-
peka att det är rekommen-
dationer som vi nu ger. Vi 
ställer inga krav, inga ulti-
matum. Vi ber folk att hålla 
koll på vad Folkhälsomyn-

digheten säger om läget.
Västra Götaland är vid 

sidan av Stockholmsregio-
nen utsatt för en stor del av 
smittspridningen i Sverige 
just nu, men antalet smit-
tade är betydligt färre.

På lördag spelar IFK Göte-
borg mot Sirius på Valhalla. 
Mike Sahlenius, säkerhets-
chef i IFK Göteborg, säger till 
TT att klubben inte planerar 
några särskilda åtgärder 
relaterade till smittsprid-
ningen.

Henrik Skiöld/TT

Antalet smittade av 
coronaviruset ökar i 
Stockholmsregionen.

Djurgården och Ham-
marby rekommenderar 
personer som besökt 
områden med omfat-
tande smitta att inte 
komma till klubbarnas 
cupmatcher på Tele 2 
arena i helgen.

– Vi möter bra reaktio-
ner på att vi är proaktiva, 
säger Marcus Björling, 
pressansvarig i Djurgår-
den.

Djurgården och Hammarby rekommenderar personer som befunnit i områden med 
omfattande coronavirussmitta att inte gå på helgens cupmatcher på Tele 2 arena. 
 FOTO: ERIK SIMANDER/TT ARKIV

FRÅN LÄSARNA. Veteranskytte

Danåker i topp

Kenneth Danåker, Tibro-
Ransberg klarade segern 
med tre tiondelar före Kjell 
Johansson, Skövde Skg och 
Valter Andersson, Tibro-
Ransberg.

Det gick inte att skilja de 
båda skyttarna åt. Båda sköt 
fullt i grundomgången och 
105,5 poäng i finalen.

De sköt även enbart inner 
tior i finalskyttet. Tävlings-
ledaren J-O Janneson, Fal-
köping kunde konstatera att 
det inte gick att skilja skyt-
tarna åt så det blev delad 
andraplats.

Resultat: 1) Kenneth 
Danåker, Tibro-Ransberg, 
405,8, 2) Valter Anders-
son, Tibro-Ransberg, 405,5, 
2) Kjell johansson, Skövde 

Skg, 405,5, 4) Karl-Axel Sul-
tan, Tibro-Ransberg, 404,4, 
5) Leif Gustavsson, Sörby-
Odensberg, 404,3, 6) Jan-
Olof Janneson, Falköping, 
404,1, 7) Perry Bergström, 
Falköping, 403,9, 8) Björn 
Boström, Tibro-Ransberg, 
403,5, 9) Dag Lingehed, 
Tibro-Ransberg, 403,1, 10) 
Owe Läth, Axvall, 403,0, 
11) Lennart Carlsson, Ax-
vall, 402,9, 12) Kerstin Eng-
ström, Falköping, 402,9, 
13) Per Strandh, Mariestad, 
402,7, 14) Jan Rensfeldt, 
Skövde Garnison, 402,0, 
15) Gunnar Persson, Tibro-
Ransberg, 399,1, 16) Kenny 
Alm, Axvall, 398,2, 17) Lars 
Persson, Karlsborg, 398,2, 
18) Lars Johansson, Tibro-
Ransberg, 397,5, 19) Kjell 
Jansson, Axvall, 396,8, 20) 
Lars Brandqvist, Karlsborg, 
393,4, 21) Lennart Wallgren, 
Tibro-Ransberg, 390,8.

Som vanligt blev det en 
spännande tävling när 
veteranerna träffades i 
Falköping.
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SPORT I TV

SVT1
10.45 Vinterstudion. 11.00 Alpint: 
Världscupen. Direkt. Störtlopp, herrar. 
12.00 Längdåkning: Världscupen. Direkt. 
30 km, klassisk stil, damer. 13.30 Vinter-
studion. 14.00 Skidskytte: Världscupen. 
Direkt. Stafett, damer. 15.15 Vinterstu-
dion. Svenskt sportmagasin från 2020. 
15.30 Längdåkning: U23-VM. Direkt. 
U23-VM. Mixedstafett. 16.30 Vinterstu-
dion. Svenskt sportmagasin från 2020. 
17.00 Skidskytte: Världscupen. Direkt. 
Stafett, herrar. 17.55 Sportnytt. 19.45 
Sportnytt. 

SVT2
15.25 Fotboll: Sverige–Danmark. Direkt. 
Algarve cup. 16.05 Fotboll: Sverige– 
Danmark. Direkt. Algarve cup. 17.50 
Skidskytte: Världscupen. Direkt. Världs-
cupen. Stafett, herrar. 18.15 Vinterstu-
dion. 1.45 Sportnytt. 

TV3 Sport
13.25 Fotboll: Bristol City–Fulham. 
Direkt. Championship. 15.55 Fotboll: 
Swansea–West Bromwich. Direkt. 
 Championship. 20.05 Ishockey: Dallas 
Stars–Nashville Predators. Direkt. NHL. 

TV4
14.30 Ishockey: Frölunda–HV71. Direkt. 
SHL. 18.00 Trav: V75 Direkt. Direkt. 

Sportkanalen
13.55 Handboll: VästeråsIrsta HF–Skuru 
IK. Direkt. SHE. 15.55 Fotboll: Atletico 
Madrid–Sevilla. Direkt. La Liga. 21.05 
Fotboll: Dallas–Montreal. Direkt. MLS. 
23.00 Basket: Charlotte–Houston. 
Direkt. NBA. 

TV10
1.05 Ishockey: Boston–Tampa Bay. 
Direkt. NHL. 

TV12
14.30 Trav: V75 Direkt med V4. Direkt. 
16.00 Trav: V75 Direkt. Direkt. 

Eurosport 1
9.50 Nordisk kombination: Världscupen  
i Oslo. Direkt. 10.55 Alpint: Världscupen. 
Direkt. 12.15 Längdåkning: Världscupen. 
Direkt. 13.30 Skidskytte: Världscupen. 
Direkt. 15.15 Backhoppning: Världs-
cupen. Direkt. 17.00 Skidskytte: Världs-
cupen. Direkt. 

Eurosport 2
16.00 Ridsport: Global champions tour. 
Direkt. 

C More Fotboll
12.20 Göteborg–Sirius. Direkt. Svenska 
cupen. 14.25 Djurgården–Mjällby. 
Direkt. Svenska cupen. 18.00 Studio. 
Direkt. Studio. 18.30 Barcelona–Real 
Sociedad. Direkt. La Liga. 20.30 Studio. 
Direkt. Studio. 20.55 Getafe–Celta Vigo. 
Direkt. La Liga. 23.05 Toronto–New York 
City. Direkt. MLS. 1.05 Atlanta–Cincin-
nati. Direkt. MLS. 3.05 Colorado–
Orlando. Direkt. MLS. 

C More Hockey
15.05 Frölunda–HV71. Direkt. SHL. 
17.50 Färjestad–Djurgården. Direkt. SHL. 

C More Golf
13.30 PGA tour. Direkt. 18.20 PGA tour. 
Direkt. 

C More Live
12.25 Fotboll: Västerås–Sollentuna. 
Direkt. Svenska cupen. 14.25 Fotboll: 
Dalkurd–Sandviken. Direkt. Svenska 
cupen. 16.30 Fotboll: Norrköping– 
Falkenberg. Direkt. Svenska cupen. 
19.35 Fotboll: New England–Chicago. 
Direkt. MLS. 21.45 Fotboll: DC United–
Inter Miami. Direkt. MLS. 

C More Live 2
15.05 Ishockey: Brynäs–Leksand. Direkt. 
SHL. 17.50 Ishockey: Luleå–Örebro. 
Direkt. SHL. 

C More Live 3
15.05 Ishockey: Linköping–Skellefteå. 
Direkt. SHL. 17.50 Ishockey: Oskars-
hamn–Rögle. Direkt. SHL. 

C More Live 4
15.05 Ishockey: Malmö–Växjö. Direkt. SHL. 

C More Live 5
12.55 Fotboll: Eibar–Mallorca. Direkt. La 
Liga:. 16.25 Fotboll: Halmstad–Tvååker. 
Direkt. Svenska cupen. 

Viasat Sport
13.55 Skridsko: World Cup–Heerenveen. 
Direkt. 19.05 Ishockey: NY Islanders–
Carolina. Direkt. NHL. 1.05 Ishockey: 
 Boston–Tampa Bay. Direkt. NHL. 

Viasat Sport Premium
13.25 Fotboll: Liverpool–Bournemouth. 
Direkt. Premier League. 15.55 Fotboll: 

Arsenal–West Ham. Direkt. Premier 
 League. 18.25 Fotboll: Burnley– 
Tottenham. Direkt. Premier League. 

Viasat Fotboll
12.55 Hamburg–Jahn Regensburg. 
Direkt. Bundesliga 2. 15.20 Wolfsburg–
Leipzig. Direkt. Bundesliga. 18.20 
 Mönchengladbach–Dortmund. Direkt. 
Bundesliga. 

Viasat Hockey
19.05 Pittsburgh–Washington. Direkt. 
NHL. 22.05 LA Kings–Minnesota. Direkt. 
NHL. 1.05 NY Rangers–New Jersey. 
Direkt. NHL. 4.05 Edmonton–Columbus. 
Direkt. NHL. 

Viasat Motor
10.50 MotoGP. Direkt. 11.40 MotoGP. 
Direkt. 15.00 MotoGP. Direkt. 15.55 
MotoGP. Direkt. 

Viasat Golf
10.00 European Tour. Direkt. 5.00 Asian 
Tour. Direkt. 

SVT1
10.15 Vinterstudion. 10.30 Alpint: 
Världscupen. Direkt. Super G, herrar. 
11.35 Vinterstudion. 11.45 Skidskytte: 
Världscupen. Direkt. Masstart, damer. 
12.30 Längdåkning: Världscupen. Direkt. 
50 km, klassisk stil, herrar. 13.45 Skid-
skytte: Världscupen. Direkt. Masstart, 
herrar. 14.30 Vinterstudion. 17.55 
Sportnytt. 19.00 Sportspegeln. 

SVT2
11.25 Längdåkning: Världscupen. Direkt. 
Världscupen. 50 km, klassisk stil, herrar. 

TV3 Sport
14.45 Handboll: IK Sävehof–Brest 
 Bretagne. Direkt. EHF Champions League 
(D). 16.55 Fotboll: Rennes–Montpellier. 
Direkt. Ligue 1. 19.00 Freeride world 
tour. 20.00 Fotboll: Bayern München–
Augsburg. Bundesliga. 21.50 Rugby: 
 England–Wales. Six Nations. 

TV4
19.10 Sporten. 

Sportkanalen
12.20 Fotboll: Hammarby–Sundsvall. 
Direkt. Svenska cupen. 14.40 Handboll: 
Helsingborg–Hallby. Direkt. Handbolls-
ligan. 16.25 Fotboll: Elfsborg–Örebro. 

Direkt. Svenska cupen. 18.25 Fotboll: 
 Villarreal–Leganes. Direkt. La Liga. 20.30 
La Liga show. 21.00 NBA Action. 21.30 
Basket: LA Clippers–LA Lakers. Direkt. 
NBA. 0.05 Fotboll: Portland–Nashville. 
Direkt. MLS. 

TV12
12.30 Trav: V64 Direkt. Direkt. 14.30 
Grand Slam 75. Svenskt travmagasin från 
2020. Travmagasin. Direktsänd Grand 
Slam 75-genomgång. Tips, intervjuer och 
analyser. 

Eurosport 1
10.23 Alpint: Världscupen. Direkt. Herrar, 
super-G. 11.48 Skidskytte: Världscupen. 
Direkt. Damer, 12,5km masstart. 13.38 
Skidskytte: Världscupen. Direkt. Herrar, 
15 km masstart. 14.33 Backhoppning: 
Världscupen. Direkt. HS 134. 17.00 Fut-
sal: Svenska Futsalligan. Direkt. 19.14 
Watts. 19.32 Snooker: Shoot Out. Final: 
Michael Holt - Zhou Yuelong. 19.57 
Cykel: Le Samyn. Herrar. 21.30 Eurosport 
News. 21.34 Ridsport: Global champions 
tour. 

Eurosport 2
13.13 Cykel: Paris-Nice. Direkt. Etapp 1. 
16.03 Motorsport: VM. Direkt. MX2, lopp 
2. 17.03 Motorsport: VM. Direkt. MXGP, 
lopp 2. 19.30 Home of the Olympics. 
20.02 Alpint: Världscupen. Herrar, super-
G. 20.58 Eurosport News. 21.02 Skid-
skytte: Världscupen. Världscupen. Herrar, 
15 km masstart. 

C More Fotboll
12.25 Varberg–Brommapojkarna. Direkt. 
Svenska cupen. 14.25 Malmö–AFC Eskil-
stuna. Direkt. Svenska cupen. 16.25 
Brage–Oskarshamn. Direkt. Svenska 
cupen. 18.45 Varberg–Brommapojkarna. 
Svenska cupen. 20.55 Real Betis–Real 
Madrid. Direkt. La Liga. 3.45 Los Angeles 
FC–Philadelphia. Direkt. MLS. 

C More Hockey
19.00 Malmö–Växjö. SHL. 21.30 
 Frölunda–HV71. SHL. 

C More Golf
12.30 PGA tour. Direkt. Arnold Palmer 
Invitational. 17.20 PGA tour. Direkt. 
Arnold Palmer Invitational. 

C More Live
12.25 Fotboll: Fiorentina–Brescia. Direkt. 
Serie A. 14.25 Fotboll: Häcken– 
Östersund. Direkt. Svenska cupen. 17.55 

Fotboll: Bologna–Juventus. Direkt. Serie 
A. 20.40 Fotboll: Roma–Sampdoria. 
Direkt. Serie A. 

C More Live 2
11.50 Fotboll: Eibar–Mallorca. Direkt.  
La Liga. 13.55 Fotboll: Real Valladolid–
Athletic Club. Direkt. La Liga. 15.55 
 Fotboll: Levante–Granada. Direkt. La Liga. 

C More Live 3
14.25 Fotboll: Gais–Eskilsminne. Direkt. 
Svenska cupen. 

C More Live 4
14.25 Fotboll: Syrianska–Karlskrona. 
Direkt. Svenska cupen. 

C More Live 5
14.55 Fotboll: Inter–Sassuolo. Direkt. 
Serie A. 

Viasat Sport
13.55 Skridsko: World Cup–Heerenveen. 
Direkt. Skridsko. 0.35 Ishockey: Chicago 
Blackhawks–St Louis Blues. Direkt. NHL. 
3.05 Ishockey: San Jose Sharks–Colorado 
Avalanche. Direkt. NHL. 

Viasat Sport Premium
14.55 Fotboll: Chelsea–Everton. Direkt. 
Premier League. 17.25 Fotboll: Manches-
ter United–Manchester City. Direkt. 
 Premier League. 20.15 Champions 
 League Weekly. 20.55 Fotboll: Lille–Lyon. 
Direkt. Ligue 1. 

Viasat Fotboll
12.55 Ross County–Rangers. Direkt. 
Skotska ligan. 15.20 Bayern München–
Augsburg. Direkt. Bundesliga. Från Allianz 
Arena, München. 17.50 Mainz–Düssel-
dorf. Direkt. Bundesliga. Från Opel Arena, 
Mainz. 21.50 Chelsea–Everton. Premier 
League. 

Viasat Hockey
18.35 Pittsburgh Penguins–Carolina 
 Hurricanes. Direkt. NHL. 22.05 Detroit 
Red Wings–Tampa Bay Lightning. Direkt. 
NHL. 3.05 Vancouver Canucks–Columbus 
Blue Jackets. Direkt. NHL. 

Viasat Motor
14.00 MotoGP. Direkt. Qatar Moto3 
Race. 15.25 MotoGP. Direkt. Qatar 
Moto2 Race. 20.00 NASCAR. Direkt. 
FanShield 500. 

Viasat Golf
10.00 European Tour. Direkt. Commercial 
Bank Qatar Masters - Finalrundan. 

LÖRDAG

SÖNDAG

LÖRDAG & SÖNDAG

RESULTAT.

BANDY
SM-SLUTSPEL, HERRAR
Semifinal 1 i bäst av 5
Edsbyn–Sandviken 4–3

DIV 2 VÄSTERGÖTLAND
BK Wiking–Skövde BK 2–7
Borås Bandy 13 12 0 1 122– 51 24
Otterb./Hajst. 15 8 2 5 159– 76 18
Mo..GF/Kst B. 13 8 1 4 72– 52 17
Skövde BK 16 8 1 7 87– 71 17
Grip.BK Trollh. B 15 8 0 7 72– 119 16
BK Wiking 14 5 1 8 60– 86 11
Gillstad SK 14 4 1 9 58– 83 9
Slottsbrons IF 12 4 1 7 44– 78 9
Blåsut BK U 14 2 1 11 38– 96 5

BASKET
BASKETLIGAN, HERRAR
Södertälje–Nässjö 90–71
Borås–Jämtland 102–93
Umeå–Djurgården 102–87
Borås 32 28 4 2922– 2543 56
BC Luleå 31 24 7 2734– 2417 48
Köping 31 22 9 2628– 2473 44
Södertälje 32 19 13 2629– 2508 38
Wetterbygden 31 17 14 2828– 2894 34
Jämtland 32 14 18 2860– 2826 28
Norrköping 31 13 18 2572– 2585 26
Nässjö 32 10 22 2573– 2760 20

Umeå 32 7 25 2564– 2870 14

Djurgården 32 4 28 2649– 3083 8

BASKETLIGAN, DAMER
Visby–A3 Umeå 60–96
Luleå 16 14 2 1296– 1012 28
Högsbo 17 14 3 1357– 1186 28
Alvik 16 13 3 1267– 1040 26
A3 Umeå 18 12 6 1414– 1333 24
Norrköping 17 11 6 1213– 1138 22
Telge 18 10 8 1326– 1207 20
Wetterbygden 17 9 8 1230– 1185 18
Eos 18 4 14 1107– 1242 8

Mark 18 4 14 1123– 1309 8
Visby 18 2 16 1164– 1536 4

Uppsala 17 2 15 1032– 1341 4

HANDBOLL
HANDBOLLSLIGAN, HERRAR
Önnered–Ystads IF 36–33
Varberg–Lugi 25–26
Malmö 29 23 1 5 820– 702 47
Alingsås 29 21 2 6 834– 737 44
Kristianstad 29 21 0 8 796– 710 42
Skövde 29 20 2 7 804– 723 42
Ystads IF 29 18 0 11 853– 765 36
Sävehof 29 14 6 9 793– 771 34
IFK Ystad 29 15 1 13 758– 746 31
Lugi 29 14 2 13 780– 770 30

Redbergslid 29 12 4 13 783– 805 28
Hallby 29 10 1 18 760– 825 21

Önnered 29 8 0 21 751– 842 16
Eskilstuna Guif 29 6 3 20 746– 851 15
Helsingborg 29 6 0 23 746– 828 12

Varberg 29 4 0 25 684– 833 8

DIV 3 VSN HERRAR
Kristinehamn–Skara 21–21
Hellton Karlst. 18 14 3 1 519– 403 31

Tibro 17 13 2 2 502– 375 28

Hammarö 16 10 2 4 446– 388 22
Trollhättan 17 10 2 5 475– 457 22
Uddevalla 16 8 1 7 396– 367 17
Skara 19 7 3 9 481– 476 17
Lidköping 17 7 1 9 443– 480 15
Kristinehamn 17 6 1 10 398– 411 13
Tidaholm 17 5 1 11 426– 498 11
Team Kropps 17 3 2 12 410– 518 8

HKC 78 17 1 2 14 410– 533 4
 
DIV 2 VÄSTSVENSKA KN2 DAMER
Hellton U–Skåre 15–19
Hellton U 8 6 0 2 194– 162 12

Skåre 7 4 2 1 166– 144 10
Baltichov 6 3 1 2 151– 132 7
Tibro 7 1 2 4 155– 190 4

Brätte 6 0 1 5 134– 172 1

HANDBOLLSELIT, DAMER
Skara–Lugi 31–30
(16-15) Skara: Mikaela Johansson 8, 
Line Hindhede 7, Melanie Felber 7, 
Carolina Järlstam 4, Sara Johansson 3, 
Sofia Berndtsson, Ida Holm. Lugi: 
Hanna Flodman 7, Emma Navne 6, 
Julia Olsson 5, Albana Arifi 4, Olivia 
Löfqvist 4, Tyra Axnér 2, Clara Lerby 2.
Publik: 697.

Skövde–Boden 29–26
(14-13) Skövde: Louise Söndergaard 
10, Elma Örtemark 8, Johanna 
Flygelholm 4, Britta Jakobsson Van 3, 
Ida Eriksson 2, Nora Jakobsson Van 
Stam, Fanny Elovson. Boden: 
Johanna Hellgren 8, Magdalena 
Stanulewicz 5, Sara Boye Sörensen 4, 
Andrea Beleska 3, Sara Nordström 2, 
Moa Nilsson 2, Andrea Johansson, 
Faith Eriksson.
Publik: 387.
GT Söder–Kungälv 17–28
Önnered–H65 Höör 21–28
H65 Höör 21 18 2 1 647– 470 38
Skuru 20 17 2 1 614– 464 36
Sävehof 21 15 2 4 548– 451 32
Lugi 21 11 1 9 530– 512 23
Skara 21 9 4 8 547– 534 22
Västerås Irsta 20 9 3 8 471– 483 21
Heid 21 8 1 12 502– 508 17
Kungälv 21 8 1 12 473– 500 17

Skövde 21 8 1 12 490– 545 17
Önnered 21 7 1 13 494– 532 15
Boden 21 2 2 17 475– 597 6

GT Söder 21 3 0 18 394– 589 6

ALLSVENSKAN, DAMER
Eslöv–Kristianstad 27–32
Kristianstad 21 18 0 3 603– 451 36

Eslöv 21 15 1 5 583– 515 31
Kärra 21 14 2 5 590– 514 30
Hallby 20 11 2 7 476– 486 24

Aranäs 21 11 1 9 511– 511 23
Helsingborg 20 10 1 9 508– 493 21

Skånela 21 7 3 11 528– 555 17
Drott 20 5 4 11 503– 550 14

Eskilstuna Guif 21 6 2 13 471– 549 14
Tyresö 20 6 1 13 485– 536 13

Nacka 20 5 2 13 483– 531 12
Hellton 20 4 3 13 443– 493 11

INNEBANDY
SUPERLIGAN, DAMER
Täby–Endre 3–5
Warberg–Malmö 2–6
Nacka–Skoghall 8–1
Karlstad IBF–Rönnby 0–4
Jönköping–Pixbo 3–7
Sirius–Iksu 2–10
Dalen–Kais Mora 2–5
Iksu 23 21 0 2 213– 66 63
Pixbo 23 19 1 3 154– 72 59
Kais Mora 23 18 1 4 154– 84 55
Endre 23 15 2 6 157– 113 48
Malmö 23 15 1 7 139– 109 46
Täby 23 14 1 8 123– 94 44
Rönnby 23 9 2 12 93– 112 31
Nacka 23 7 4 12 78– 109 26

Karlstad IBF 23 6 5 12 89– 136 25
Jönköping 23 6 3 14 95– 133 22
Sirius 23 5 4 14 81– 122 22
Warberg 23 2 6 15 80– 128 16

Dalen 23 4 2 17 54– 113 15
Skoghall 23 3 2 18 57– 176 11

ISHOCKEY
HOCKEYALLSVENSKAN
Tingsryd–Västerås 2–4

AIK–Karlskrona 4–0
Västervik–Södertälje 3–0
Björklöven–Mora 6–4
Bik Karlskoga–Modo 2–4
Vita Hästen–Almtuna 4–0
Kristianstad–Timrå 3–4 E förl 
Björklöven 52 36 8 8 179– 94 121
Modo 52 35 5 12 205– 130 111

Timrå 52 29 12 11 178– 116 107
Bik Karlskoga 52 28 10 14 191– 144 98
Västerås 52 22 13 17 150– 142 84
Vita Hästen 52 20 13 19 145– 131 81
Södertälje 52 19 15 18 155– 150 81
Västervik 52 16 13 23 121– 151 68

Mora 52 14 14 24 130– 166 64
Tingsryd 52 12 16 24 128– 156 62
Karlskrona 52 14 12 26 116– 158 60
Almtuna 52 13 14 25 126– 163 59

Kristianstad 52 13 11 28 128– 166 55
AIK 52 10 10 32 97– 182 41

Allsvenskt kval, playoff 2, andra 
matchen
Borlänge–Visby/Roma 4–3
1–1 i matcher
Huddinge–Vimmerby 3–4
Vimmerby vidare med 2–0 i matcher
Mariestad–Östersund 2–1
Mariestad vidare med 2–0 i matcher
Troja/Ljungby–Boden 1–2
1–1 i matcher
Halmstad–Tranås 3–6
Tranås vidare med 2–0 i matcher 
 

SKIDOR
OBERWIESENTHAL, TYSKLAND
VM, JUNIOR
Damer, stafett, 4x3,3 km: 1) Schweiz 
35.08,6, 2) USA +4,9, 3) Sverige (Tilde 
Bångman, Märta Rosenberg, Tove 
Ericsson, Louise Lindström) +14,2.

SKIDSKYTTE
NOVE MESTO, TJECKIEN
VÄRLDSCUPEN
Herrar, 10 km, sprint: 1) Johannes 
Thingnes Bø, Norge, 24.56,8 (0), 2) 
Quentin Fillon Maillet, Frankrike, 
+22,8 (0), 3) Tarjei Bø, Norge, +1.01,1 
(0).
Sv plac: 29) Peppe Femling +2.25,8 
(1), 33) Jesper Nelin +2.27,9 (2), 60) 
Sebastian Samuelsson +3.31,3 (3), 93) 
Torstein Stenersen +5.12,5 (4), 99) 
Martin Ponsiluoma +5.31,9 (6).

TENNIS
STOCKHOLM, DAVIS CUP
Kval till slutspel
Sverige–Chile 1–1
Mikael Ymer-Tomas Barrios 6-2, 6-3, 
Elias Ymer-Alejandro Tabilo 4-6, 3-6.

BERGSÅKER
Fredag 6 mars
V5-raden: 10-9-8-1-6 (lopp 3-7)
5 rätt: (1,00) 72 480 kr.

V4-raden: 1-6-1-2 (lopp 6-9)
4 rätt: (12,00) 6 861 kr.
V3-raden: 6-1-2 (lopp 7-9)
3 rätt: (1) 9 915 kr.

SOLVALLA
Fredag 6 mars
V65-raden: 8-5-8-14-2-5 (lopp 2-7)
6 rätt: (7 566) 144 kr.
5 rätt: (67 153) jackpot.
V4-raden: 8-14-2-5 (lopp 4-7)
4 rätt: (10 740) 112 kr.
V3-raden: 2-5-5 (lopp 6-8)
3 rätt: (170) 127 kr.

DAGENS DUBBEL
ROMME, fredag 6 mars
DD-1: 2 Alert Kronos (1,99)
DD-2: 7 Love No Pain (1,98)
Strukna nr 3 och 4
Odds: 5,14

LUNCHDUBBELN
SOLVALLA, fredag 6 mars: 
LD-1: 2 Radetzky (1,93)
LD-2: 5 Solkattens Chiron (4,02)
Odds: 6,99

KENO
Fredag 6 mars
3 7 11 12 14 23 28 31 34 36 37 38 42 53 
54 55 57 64 65 66.Kung Keno: 38.

Skövde Bandy hade inte 
mycket mer än äran att spela 
för, men bjöd på en stabil in-
sats och tog hand om segern.

Martin Apelqvist inledde 
målskyttet för bortalaget 
när han satte 0–1 och fem 
minuter senare fyllde han 
på med 0–2. Efter dryga 
halvtimmen slog han till för 
tredje gången och ökade till 
3–0. I paus ledde bortalaget 
med 4–1 efter att Apelqvist 

hittade nätet på nytt.
I den andra halvleken 

gjorde Denis Riabtjevski 1–5 
och 1–6 innan Apelqvist slog 
till med sitt femte mål fram 
till 7–1 och då var matchen 
avgjord även om Wiking 
reducerade och fastställde 
slutresultatet till 2–7.

Segern betyder att Skövde 
slutar antingen fyra eller 
femma i bandytvåan.

Målen, Skövde: Martin 
Apelqvist 5, Dennis Riab-
tjevski 2.

Johan Espefält Skövde Bandy satte punkt för seriespelet med en seger.

Skövde Bandy avslutade med seger
Skövde Bandy avslutade 
seriespelet med att vinna 
borta mot BK Wiking med 
7–2.

BANDY. Division 2 Västergötland
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Viruset lever kvar  
i toaletter och sovrum
CORONAVIRUS. Corona-
smittade personer konta-
minerar i hög utsträckning 
toaletter och sovrum som 
de använder, visar en 
singaporiansk studie.

Forskarna har undersökt 
tre patienter som hölls 
isolerade från i slutet av 
januari till början av fe-
bruari, och tagit prover på 
föremål i deras sovrum och 
toaletter. En betydande 
del av proverna testades 
positivt för viruset sars-cov-2.

Exempel på ställen med virus är stolar, sängramar, 
fönsterrutor, golv och strömbrytare.

Det fanns inte i prover som togs av luft, däremot vid 
ventilationsöppningar. Det kan tyda på att små droppar 
som innehåller coronaviruset kan färdas med luft-
strömmar och fastna på ytor.

Studien, som publicerats i vetenskapstidskriften 
Journal of the American Medical Association (Jama) , 
visar också att vanligt desinfektionsmedel tar kål på co-
ronaviruset. När ytorna i patienternas rum rengjordes 
blev de virusfria. (TT)

INRIKES I KORTHET.

Coronasmittade personer 
kontaminerar i hög 
utsträckning toaletter och 
sovrum, enligt en studie.  
 FOTO: NORA LOREK/TT

SD:s stabschef Mikael Eriks-
son meddelar följande i en 
skriftlig kommentar: ”Jim-
mie Åkesson blev som redan 
nämnt bortförd av polis och 
senare deporterad. Han har 
också fått inreseförbud till 
Turkiet.

Detta är en praktskandal. 
Särskilt från ett land som as-
pirerar på att bli medlem i EU. 
Men det bekräftar också att 
Turkiet är ingen demokrati.”

SD-ledaren ger inga inter-
vjuer med hänvisning till att 
det varit en lång dag, men 
uttalar sig i en video som 
Sverigedemokraterna laddat 
upp på Youtube. Omgiven 
av både poliser och journa-
lister på Istanbuls flygplats 
filmar Åkesson sig själv med 
mobiltelefonen och säger 
följande:

”Jag kommer aldrig mer 
att få åka till Turkiet, vilket 
i och för sig inte gör mig så 

mycket. Man får nämligen 
dela ut lappar med politiska 
budskap, men då måste 
man fråga regeringen om 
tillstånd. Det är demokrati, 
säger de, och jag respekterar 
deras regler.”

UD utreder
Utrikesdepartementet är in-
kopplat.

– Vi har kännedom om 
händelsen, och generalkon-
sulatet i Turkiet är inkopp-
lat och söker klarhet från 
turkiska myndigheter, säger 
Sara Brynedal, presskom-
munikatör på UD, till TT.

Kan du bekräfta att Åkes-
son deporterats och fått 
inreseförbud?

– Nej, det är en av de saker 
generalkonsulatet söker 
klargörande kring.

Säpo vill inte säga om man 
har något med situationen 
att göra.

– Vi kan inte gå in på några 
detaljer när det gäller våra 
skyddspersoner, säger 
pressekreterare Sofia Hell-
qvist.

”Blev bortforslad”
Medieuppgifter gjorde under 
fredagseftermiddagen först 
gällande att Åkesson gripits 
av polis efter att han delat 
ut flygblad till migranter vid 
den grekisk-turkiska gränsen.

Men när TT nådde Henrik 
Gustafsson vill han inte kalla 
det för ett gripande.

– När han tog sig till säker-
hetskontrollen och visade 
sitt pass ombads han att gå 
till sidan för vidare samtal. 
Han blev bortforslad till ett 
rum för vidare samtal.

– Samma sak hände med 
en annan person i persona-
len, i det samtalet var man 
intresserade av att ställa frå-
gor kring vem han var, vad 
han jobbade med och vad 
hade gjort i Turkiet, säger 
Gustafsson.

Henrik Gustafsson tror 
att behandlingen av Åkes-
son beror på att Turkiet inte 
uppskattade Sverigedemo-
kraternas flygblad där det 
stod att ”Sverige är fullt”.

– Det är klart att det stäl-
ler till det för den turkiska 
regeringen och den ambi-
tionen som de har i nuläget. 

Min uppfattning är att det är 
det som de reagerar på.

Jimmie Åkesson reste ti-
digare i veckan till gränsen 
mellan Turkiet och Grekland 
för att dela ut de omtalade 
flygbladen, undertecknade 
”Svenska folket och Sveri-
gedemokraterna”.

Hård kritik
Åkessons agerande vid grän-
sen kritiserades hårt av flera 
andra partiledare i riksdagen.

Anders  W Jonsson, vi-
karierande partiledare för 
Centern, skrev till TT att 
agerandet inte var ”värdigt 
en svensk partiledare”, och 
Vänsterpartiets Jonas Sjö-
stedt kallade agerandet för 
”ynkligt”.

På fredagen kritiserade 
även Kristdemokraternas 
ledare Ebba Busch Thor SD-
ledarens agerande.

– En enskild svensk poli-
tiker som ställer sig och de-
lar ut flygblad vid gränsen 
står sig ganska slätt mot en 
person som Erdogan som 
cyniskt använder utsatta 
människor som en bricka i 
ett spel och använder sin 
militär för att trycka asylsö-
kande mot gränsen. För min 
del är det ett oansvarigt sätt 
att använda sin tid på som 
beslutsfattare, sade hon till 
TT. (TT)

 Y Sverigedemokraternas partiledare 
Jimmie Åkesson blev utfrågad av 
turkisk polis i samband med att han 
skulle resa hem till Sverige, uppger 
partiets presschef Henrik Gustafs-
son. Enligt Åkesson själv har han blivit 
deporterad och fått inreseförbud i 
Turkiet.

POLITIK. ”Jag kommer aldrig mer att få åka till Turkiet”

SD: Åkesson har fått inreseförbud i Turkiet

CORONAVIRUSET. ”Vi kommer att få fler fall”

Sverige rustar för en pandemi

En viktig fråga som diskute-
rades när Sveriges nationel-
la pandemigrupp samlades 
var hur tillgången på läke-
medel påverkas när pro-
duktionen i Kina begränsas. 
Där till verkas ungefär hälf-
ten av de aktiva substanser 
som ingår i många viktiga 
läkemedel, exempelvis 
antibiotika.

– Vi har kommit fram till 
att det finns alternativa 
produkter som tillverkas 
på andra ställen, som vi kan 
använda, säger Läkemedels-

verkets generaldirektör Ca-
tarina Andersson Forsman 
till TT.

Men går det att garan-
tera tillgången, när andra 
länder också söker 
alternativ utanför Kina?

– Det är omöjligt att uttala 
sig om. Men vi vet att det 
finns alternativa produkter, 
säger Catarina Andersson 
Forsman.

I första fasen
Förutom Läkemedelsver-
ket består den nationella 
pandemigruppen av repre-
sentanter för Socialstyrel-
sen, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, 
Arbetsmiljöverket, Sveriges 
Kommuner och Regioner 
och Folkhälsomyndigheten, 
som har det samordnande 
ansvaret.

Under pandemigruppens 
presskonferens förklarade 
Anders Tegnell, statsepide-
miolog vid Folkhälsomyn-
digheten, att Sverige fort-
farande befinner sig i den 
första av smittspridningens 

tre faser. Det förekommer 
ingen smittspridning inne i 
landet och arbetet handlar 
om att stoppa smittan.

– Sedan kan situationen 
förändras, som i Italien. Då 
får man en begränsad smitt-
spridning i samhället. Den 
tredje fasen är en pandemi. 
Men i Sverige är vi fortfa-
rande i fas ett, säger Anders 
Tegnell.

Den kraftiga ökningen av 
antalet smittade fall i Sve-
rige kan spåras nästan helt 
till Italien, tillägger han.

– Det är en spegling av 
sportlovsresandet under 
förra veckan, säger Anders 
Tegnell.

Nu har inkubationstiden 
för de som har kommit från 
Italien börjat gå ut. Därför 
finns det anledning att tro 
att kulmen är nådd när det 
gäller den gruppen smit-
tade.

– Men det betyder inte att 
det här är över, eller att co-
ronaspridningen i värden är 
över. Vi kommer att få fler 
fall, men med de system vi 

har på plats och den bered-
skap vi har så anser vi fort-
satt att det här är hanterbart, 
säger Anders Tegnell.

Vaksamhet
Finns det anledning att 
ställa in stora evene-
mang, till exempel 
Melodifestivalen och 
helgens fotbollsmat-
cher?

– Eftersom vi inte har någon 
spridning i Sverige i dag så 
kommer stora evenemang 
inte att innebära att man 
får en motor i smittsprid-
ningen, som det kan ha varit 
på  andra håll i världen, säger 
han.

– Men det är jätteviktigt 
att vara vaksam. Har man 
evenemang där det kommer 
gäster från områden med 
smittspridning ska man in-
formera dem om att de inte 
ska komma till evenemanget 
om de blir sjuka. Då ska de i 
stället göra som man gör i 
Sverige, ringa 1177 och be 
om hjälp av sjukvården, sä-
ger Anders Tegnell. (TT)

För att höja Sveriges 
beredskap mot det 
nya coronaviruset har 
Folkhälsomyndigheten 
sammankallat landets 
nationella pandemi-
grupp.

– Vi har ingen smitt-
spridning i samhället och 
inget pandemiskt läge. 
Men vi har ändå beslutat 
oss för att skruva upp 
planeringen, säger myn-
dighetens generaldirek-
tör Johan Carlson.

CORONAVIRUSET. Gäller ej nödvändiga resor

UD avråder från 
resor till Italien

Det handlar om ett antal 
regioner i norra Italien: 
Piemonte, Ligurien, Lom-
bardiet, Emilia-Romagna, 
Trentino-Alto Adige, Aosta-
dalen, Veneto, Friuli Vene-
zia Giulia, Marche och Tosca-
na. Departementet avråder 
även från icke nödvändiga 
resor till den sydkoreanska 
staden Daegu och provinsen 
Gyeongbuk. Avrådan gäller 
tills vidare.

– Folkhälsomyndigheten 
ser att utbrottet av covid-19 
och den omfattade smitt-
spridningen leder till hög 
belastning för den italien-
ska vården och störningar i 
samhällsstrukturen, säger 
Erik Karlsson, presskom-
munikatör på UD.

Beslutet om staden Daegu 
och provinsen Gyeongbuk i 
Sydkorea fattas eftersom 
sjukvårdssystemet i områ-
dena är hårt belastat.

– Och det väntas utsättas 
för ytterligare påfrestningar 
i takt med att fler personer 
testas och att antalet rappor-
terade smittade ökar.

”Icke nödvändiga” re-
sor är turist- och besöks-
resor. En reseavrådan ska 
ses som en signal om ett 
allvarligt  säkerhetsläge i 
området.

Italiens ambassadör i Sve-
rige, Mario Cospito, kom-
menterar UD:s beslut:

– Om man avråder från 
icke nödvändiga resor till 
Norditalien så kan vi förstå 
det. Men om man avråder 
helt från resor till Nordita-
lien eller från resor till hela 
Italien har vi inte samma för-
ståelse, eftersom det finns 
väldigt många områden som 
inte är drabbade, säger han. 
(TT)

Efter rekommendationer 
från Folkhälsomyndig-
heten avråder utrikes-
departementet från alla 
icke nödvändiga resor 
till norra Italien. Beslutet 
gäller tills vidare.

De italienska bussarna städas noga efter virusutbrottet.
 FOTO: CECILIA FABIANO/LAPRESSE/AP/TT
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UTRIKES I KORTHET.

Situationen vid gränsen 
mellan Grekland och Turkiet 
har resulterat i våld vid flera 
tillfällen den senaste veckan.

På fredagen kom nya upp-
gifter om att grekisk polis 
kastat tårgas på migranter 
som försökt att ta sig in i 
landet genom det stängsel 
som markerar gränsen. Mig-
ranter ska ha försvarat sig 
genom att kasta sten, enligt 
nyhetsbyrån AFP.

”Öppna portarna”
Situationen ska ha lugnat 
sig ganska snabbt. Hundra-
tals migranter ska ha pla-
cerat sig på marken framför 

gränsövergången och ropat 
”fred”, ”frihet” och ”öppna 
portarna”.

Den grekiska gränspolisen 
har stoppat nära 3 000 mig-
ranter på ett enda dygn.

På fredagen anklagade 
också grekiska myndigheter 
sina turkiska motsvarigheter 
för att ha använt tårgas och 
rökbomber mot grekiska 
gränsvakter och för att ha 

delat ut verktyg till migran-
terna att använda för att ta 
sig igenom stängslet.

– Turkisk polis hjälper 
migranter att ta sig över 
gränsen, hävdade en gre-
kisk myndighetsperson till 
AFP.

En korrespondent från 
nyhetsbyrån Reuters rap-
porterade att grekiska styr-
kor avfyrade en vattenkanon 

för att skingra massorna vid 
gränsen.

Oro på öarna
En del migranter har också 
tagit sig till grekiska öar 
efter det att Turkiet dekla-
rerade att man öppnat sina 
gränser mot EU. På ön Les-
bos, som redan hade tiotu-
sentals migranter och flyk-
tingar, växer nu missnöjet 

hos lokalbefolkningen och 
rapporter kommer om att 
hjälparbetare attackeras.

Den grekiska tiningen 
Kathimerini rapporterar att 
Grekland ökar beredskapen 
för att fler migranter kan ta 
sig till öarna Farmakonisi, 
Agathonisi och Kastellorizo.

Ska hjälpa ensamma
Migranter som kommit in i 
landet från den 1 mars och 
framåt ska samlas i ett läger 
på fastlandet och skickas till 
sina hemländer utan att få 
möjlighet att söka asyl, har 
Grekland sagt.

På fredagen meddelades 
att EU:s inrikeskommissio-
när Ylva Johansson ska åka 
till Grekland nästa vecka 
med ett särskilt uppdrag 
kring de ensamkommande 
unga som anlänt till landet.

Enligt EU-kommissionen 
finns uppskattningsvis 5 500 
ensamkommande unga på 
de grekiska öarna.

Moa Kärnstrand
TT

POLITIK. ”Jag kommer aldrig mer att få åka till Turkiet”

Nya oroligheter vid gränsen mot Grekland

Presidenten: 
50 döda i 
hämndattacker
ZAMBIA. Fler än 50 
människor har dödats i 
Zambia i våld som kom-
mit som svar på attacker 
där människor sprejats 
med gift, uppger landets 
president Edgar Lungu.

Han lägger skulden för 
vissa av hämndaktioner-
na på kyrkliga ledare.

Giftattackerna började 
i december, inlednings-
vis i landets kopparbälte 
men har senare spridit 
sig till huvudstaden 
Lusaka. Motivet till gift-
attackerna är okänt och 
det är även det exakta 
antalet offer.

Enligt presidenten 
har vissa kyrkliga ledare 
uppmanat gäng att at-
tackera människor som 
misstänks för att ha varit 
inblandade i giftattack-
erna. Många zambier har 
upprörts av vad de ser 
som otillräckliga åtgär-
der från polishåll. (TT)

Brexit kostar 
britterna 
miljarder
BREXIT. Över fyra miljar-
der pund, eller mot-
svarande 54 miljarder 
kronor. Det har Storbri-
tanniens uttåg ur EU, 
brexit, kostat de brittiska 
skattebetalarna – hittills.

Siffrorna kommer från 
den brittiska riksrevi-
sionen NAO och är en 
uträkning av hur mycket 
staten lagt ut på brexit 
sedan folkomröstningen 
i juni 2016.

NAO betonar att 
kostnaden är en ”mini-
mumuppskattning av 
utgifterna” och att flera 
departement gett be-
gränsad tillgång till sina 
räkenskaper. (TT)

Parlaments
ledamot  
vårdas för 
covid19
CORONAVIRUS. En 
fransk parlamentsleda-
mot vårdas på en inten-
sivvårdsavdelning sedan 
ledamoten smittats med 
coronaviruset.

Ledamoten, som 
representerar departe-
mentet Haut-Rhin, lades 
in på sjukhuset under 
torsdagskvällen och be-
döms vara allvarligt sjuk, 
enligt en kommuniké.

Ledamoten deltog i en 
frågestund i parlamentet 
den 25 februari, men har 
varit frånvarande under 
den senaste veckan.

En tjänsteman i na-
tionalförsamlingen har 
bekräftats smittad, sam-
tidigt som det finns ett 
tredje misstänkt fall i det 
franska parlamentet. (TT)

SD: Åkesson har fått inreseförbud i Turkiet

 Y Sverigedemokraternas 
partiledare Jimmie Åkesson 
greps av turkisk polis.  
 FOTO: DHA VIA AP

Situationen har återigen 
varit våldsam vid den 
grekturkiska gränsen, 
där tusentals migranter 
fastnat mellan Greklands 
stängda gräns och Tur
kiets försök att hindra 
människorna från att ta 
sig tillbaka in där.

Även på de grekiska 
öarna växer missnöjet 
och oron.

GREKLAND/TURKIET. Gränspolisen har stoppat nära 3 000 migranter på ett dygn

Grekisk polis vid gränsen mot Turkiet i Kastanies på fredagsmorgonen. FOTO: GIANNIS PAPANIKOS/AP
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Årets Melodifestivalfinal 
ser ut att bli en kamp mellan 
Dotter, Anna Bergendahl 
och The Mamas, om man 
ska tro förhandsspekulatio-
nerna. Men flera tidigare 
Melodifestivalvinnare tyck-
er att tävlingen har tappat 
schlagergnistan.

Roger Pontare tog hem 
hela kalaset 2000 med lå-
ten ”Vindarna viskar mitt 
namn” och i år hejade han 
på Frida Öhrns ”We are one” 
– en ”traditionell Melodifes-
tivalsång” beskriver han 
den som. Den tidigare Coo-
kies ’n’ Beans-medlemmen 
fick dock se sig besegrad av 
Felix Sandman i Andra chan-
sen.

– Jag har upptäckt att fes-
tivalen har förändrats, det 
är ett trendbrott. Det är helt 
andra typer av sånger och ett 
helt annat sätt att sjunga på. 
Låtarna är inte starka nog. 
Men jag tror att det är en ge-
nerationsfråga, säger Roger 
Pontare.

Kikki Danielsson, tvåfal-
dig vinnare i Melodifesti-
valen, tycker också att det 
var bättre förr. Hon gillade 
Melodifestivalen bäst på li-
veorkesterns tid och har inte 
någon favorit i finalen.

– Det är inte fokus på mu-
sik längre, det är fokus på 
bomber, färger och danser. 
Det är ungdomarna med sina 
hjärtröster som styr i dag. 
Så får det vara, det är tidens 
gång, säger hon.

”Vi får ställa upp igen”
Arvingarnas Casper Jane-
brink tror att Anna Bergen-
dahl, Hanna Ferm, Dotter 
och Victor Crone har en bra 
chans i tävlingen – men tyck-
er att det är för lite schlager i 
årets omgång.

– Musiken som spelas i 
dag är ganska modern, det 
är inga klassiska schlagerlå-
tar direkt. Förra året var det 
Arvingarna som stod för det, 

vi får väl ställa upp nästa år 
igen så det kommer in lite 
klassisk schlager, för det gil-
lar vi, säger han.

Schlagerveteranen Towa 
Carson, som senast tävlade 
2004 med ”C’est la vie”, 
trycker på hur viktigt det 
musikaliska är.

– Jag hoppas att det blir 
någon som sjunger en me-
lodi som vinner, ingen rap-
pare.

Hejar på vännen
Sedan Sanna Nielsen slutade 
på en tredjeplats i Eurovi-
sion med låten ”Undo” 2014 

har ingen kvinna vunnit Me-
lodifestivalen. 

Nu hoppas Anna Book på 
förändring.

– Jag tror på Anna Bergen-
dahl, Dotter eller The Ma-
mas. De har väldigt bra låtar. 
Jag tror att det är tjejernas år 
i år, de är taggade och har 

snygga, härliga nummer, 
säger Anna Book.

Sveriges senaste Eurovi-
sionvinnare Måns Zelmer-
löw lyfter fram sin favorit-
tippade kompis.

– Jag tror att Dotter kom-
mer att vinna i år. Jag kän-
ner henne bra och jag tycker 

att hon har ett sjukt snyggt 
framträdande. Hon är svin-
cool på scenen, hon sticker 
ut i det här startfältet och jag 
tror att hon hade gjort det 
grymt bra i Eurovision.

Sofia Sundström/TT

MELODIFESTIVALEN. I kväll avgörs vem som vinner 2020

Roger Pontare hejade på Frida Öhrn, som åkte ut i Andra chansen. FOTO: NAINA HELÉN JÅMA/TT

Kikki Danielsson saknar  liveorkesterns tid. 

Det är tjejernas år i Melo-
difestivalen, enligt flera 
schlagerveteraner. Men 
de tidigare vinnarna är 
kritiska till årets tävling.

– Låtarna är inte starka 
nog, säger Roger Pon-
tare.

– Det är inte fokus på 
musik längre, menar 
Kikki Danielsson.

Vinnarnas finalkritik: 
Det är för lite schlager

De vinner enligt veteranerna

Ann-Louise Hanson, har tävlat 14 gånger i Melodifestivalen:
– Hanna Ferm och Victor Crone. Bra låtar, det är det Melodifestivalen hand-
lar om, säger hon.

Christer Lindarw, har tävlat tre gånger i Melodifestivalen:
– Antagligen står det mellan tre tjejer, Dotter, Anna Bergendahl eller Hanna 
Ferm. En eventuell skräll är den här killen som sjunger den Aviciiaktiga låten 
från sista deltävlingen, säger Christer Lindarw och syftar på Victor Crones 
”Troubled waters”.

Andreas Johnson, har tävlat i Melodifestivalen sju gånger:
– Jag håller på Mariette. Jag gillar henne både privat och det hon gör på 
scenen. Men jag tror att Anna Bergendahl har en chans, och Dotter. Det är 
tjejernas år i år. De har väldigt bra personor som artister och sticker ut på sitt 
sätt. Det är bra ”girl power”, det har jag alltid premierat och tyckt om, säger 
han.

Startfält i finalen

1. Victor Crone – ”Troubled waters”
2. Paul Rey – ”Talking in my sleep”
3. The Mamas – ”Move”

4. Mohombi – ”Winners”
5. Hanna Ferm – ”Brave”
6. Mendez & Alvaro Estrella – ”Vamos amigos”

7. Dotter – ”Bulletproof”
8. Robin Bengtsson – ”Take a chance”
9. Mariette – ”Shout it out”

10. Felix Sandman – ”Boys with emotions”
11. Anna Bergendahl – ”Kingdom come”
12. Anis Don Demina – ”Vem e som oss”
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Du finner chatten på sla.se/kundservice

INFORMATION
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Chatta med kundservice
Ett nytt och smidigt sätt att få svar på dina frågor

Chatt X

Nu kan du chatta 
med vår kundservice!

Du är så välkommen!

Du kan fråga allt som  
gäller prenumeration,  
privatannonser,  
inloggning och våra appar.

Vår chatt är öppen vardagar
från 07.00–16.00, alltså längre
än våra telefontider som är
fram till 15.30.

Så trevligt, berätta mer!

När är chatten öppen?

Men så bra! Då vet jag  
vart jag ska vända mig om 
någon fråga dyker upp :)
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Köp &
Sälj

 

KÖPES

Saab 93/9-5
max 22.000 mil och max 
15000:-. Gärna i bra skick.
073-0726546 Karlstad

Volvo S60/V70
Sökes bil i vettigt  skick. 
Max 25000 mil och 
17000:-
073-0726546 Karlstad

Bil

SÄLJES

Dieselkombi Citroen
nybes. nyskatt. 1.6hdi 
motor.
070-8690961 Mariestad

Mitsubishi Lancer2.0
I bra skick, S/V-däck, 
m.värmare, ca. 13500 mil. 
15000:-
076-7022005 Höljes

Yrkes- och hantverkshjälp

Takkampanj!Takkampanj!

0737- 87 87 09
ECT Bygg AB

Takomläggning
(tegel, betong, plåt & papp)

Takmålning Taktvätt
ROT-avd, ansvarsförsäkring

FRI OFFERT

Även mindre
arbeten utföres!

Arbetsmarknaden

LEDIGA PLATSER

Dags att ansöka om 

Feriepraktik
För ungdomar som är födda 2002, 2003, 
2004 och är folkbokförda i Hjo kommun.

Ytterligare information hittar du på  
www.hjo.se.

Sista ansökningsdag 
2020-03-25

Varu-
marknaden

KÖPES

EUR-Pall Kragar
Trummor, Truckar.

Kontant 0768- 79 53 00

Arrangemang och nöjen

Avresa:

RESOR TILL ULLARED!
IF Metall Östra Skaraborg ordnar resor till Ullared, 

för sina medlemmar, vid fyra tillfällen.

Måndag 30/3 Skövde Arena kl. 7.00 Falköping Järnvägsstation kl. 7.30
Torsdag 2/4 Hjo Busstation kl. 7.00 Tidaholm Busstation kl. 7.30
Tisdag 14/4 Skövde Arena kl. 7.00 Tidaholm Busstation kl. 7.30
Lördag 9/5 Skövde Arena kl. 7.00 Falköping Järnvägsstation kl. 7.30

 Samtliga resor avgår 16.00 från Ullared.

Kostnad för medlem 0: -. En medresenär får medtas för 
en kostnad av 100: - OBS! Avgiften betalas på bussen.

Det serveras kaffe och smörgås vid ankomsten till Ullared.

OBS: Anmälan görs till avdelningen 
from tisdag 10/3 kl. 9.00 tom 27/3 kl. 12.00

Anmälan per telefon:
Resdag 30/3➝0500/42 41 74 • Resdag 2/4 ➝0500/42 41 75 
Resdag 14/4➝0500/42 41 76 • Resdag 9/5 ➝0500/42 41 78

Det finns ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller!!

BESTERMAN PRESENTERAR

FRE 6 NOV, 19.30, STADSTEATERN, SKÖVDE
BILJETTER: EVENTIM.SE

TEL: 0500-49 80 99 - BESTERMAN.NU

Möten,
sammanträden

Årsmöte 
Tidanbygdens hem-
bygdsförening håller 
årsmöte den 18 mars kl. 
19.00 i Tidans nya 
församlingshem Vad. 
Årsmötesförhandlingar. 
Underhållning med 
filmen Sol över slätten. 
Enklare servering. 
Välkomna. Styrelsen 
Tidans hembygds- 
förening. 

Föreningen
HjärtLung Skövde
Plusgiro: 51 38 34 - 2

Behöver du stöd?
0500-48 75 43

www.boj.se ÖSTRA SKARABORG

Låt kärleken  
leva vidare.  

Testamentera 
till hjärn- 

forskningen.
 

Omkring 100 000  
personer i Sverige lider  
av Alzheimers sjukdom.

Än finns inget botemedel  
och forskarna 

behöver pengar.
 Beställ testamentes- 

broschyr på  
hjarnfonden.se/testamente 

eller ring 020-523 523  
för mer information om  

hur du går till väga.

Låt kärleken  
leva vidare.  

Testamentera 
till hjärn- 

forskningen.
 

Omkring 100 000  
personer i Sverige lider  
av Alzheimers sjukdom.

Än finns inget botemedel  
och forskarna 

behöver pengar.
 Beställ testamentes- 

broschyr på  
hjarnfonden.se/testamente 

eller ring 020-523 523  
för mer information om  

hur du går till väga.
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KÖPES

Presentkort för
Apollo, TUI, Ving, Ticket, 
Resia, Big Travell, Solresor 
0320-70088
0738-084601

Gasoltuber, kök
Gasol, campingkök, foto-
genkök, lyktor, reservde-
lar, lampor, allt av intresse.
070-4787278

Gammal tröskmaskin
Litet torp önsker 
gammaldags handdriven 
tröskmaskin -  liknande 
bilden.
004790955348 Säffle

Primuslyktor
Optimus, radius, kök, 
lampor, reservdelar, allt av 
intresse.
070-4787278

Stenåldersyxor
Stenåldersyxor och andra 
stenåldersföremål köpes 
av samlare.
070-2854950

Metallsvarv
Metallsvarv typ bänksvarv 
och pelarborrmaskin typ 
Arboga. Allt av intresse.
070-6064330

Gamla vykort
före 1950 från vindsröj-
ning/dödsbo. Skrivna och 
oskrivna. Ring Sune.
072-5422142

Allt guld köpes
Betalar upp till 400:-/g. 
Leif Magnusson
070-6340935 Karlstad

Allt silver köpes
Mynt, pokaler, matsilver 
(ej NS). Leif Magnusson
070-6340935 Karlstad

Broschyrer före 1980
Broschyrer och hand-
böcker på person-/
lastbilar, Mc, mopeder, 
traktorer.
072-7161115

Övrigt

SÄLJES

Bergwerks Lexicon
Sven Rinman. Två delar. 
Har tillhört Storfors 
Bruk. Plus porto 1000:-
070-3798682 Karlstad

Vävstol 130 cm
Varpa hopfällbar 3 m. 
Skedar, vävtillbehör, matr. 
1800:-.
076-7689702 Krhmn

25 kbm furuved
i fallande längder.
070-5372829 Nossebro

KÖPES

Fåtölj Köpes
Enligt bild, 1000:-
070-2879926 Karlstad

Fåtölj
50-60-tal liknande den på 
bilden sökes.
070-3485223 Sunne

Sideboard
50-60-tal liknande det på 
bilden sökes.
070-3485223 Sunne

Servis
Delar till servis enligt bild 
köpes
070-3907795 Karlstad

Möbler & inredning

SÄLJES

Garderob, furu
800:-. Garderob, vit 600:-. 
Bokhylla, vit 150:-. Piano 
5000:-.
0734-066852 Grästorp

Ca 30 st köksluckor
Små och stora luckor 
till kök. Självstängande. 
Perfekt skick. Ljus färg.
073-0526362 Sunne

Tempur Madrass
90x200 och 7 cm tjock.
Pris 1000:-. Ring/sms för 
mer info.
070-3130228  Vara

Tavla
Tussilago Konstnär Willy 
Stenberg, 3600:-
073-2103105 Essunga

Musikinstrument

KÖPES

Gammal saxofon
Saxofon el annat blåsin-
strument, gärna äldre, äv 
defekt, köpes.
070-3024125 Malmö

Klockor & smycken

KÖPES

Klockor
Gamla armbandsur som 
Omega, Longines, Heuer, 
Zenith och mycket mer.
076-1113212

KÖPES

Kakelugn
Kakelugn i gott skick. 
Nedmontering kan 
ombesörjas.
070-6827200

Hus & trädgård

SÄLJES

Torrdass
Byggt efter Finsk modell. 
1,3x1,2 meter, 4000:-
070-8108265 Skara

75mm galv spik
Lådor med 3 tums galv 
spik, 1500st i lådan, 200:-
072-5570815 Tibro

Alu/glaspartier
Till uterum 2x6 meter, 
5.000:-
072-5055925 Skattkärr

Fågel-Uggle Holkar
10 olika modeller, från 
80:-
076-8396755 Mariestad

Pelletsförråd, skruv
Pelletsförråd 400 L (ny-
pris 5500:-) 1000:- Matar-
skruv 1,8m 25W 600:-
070-8561006 Tibro

Nytt träförråd
Uppmontering och fri 
frakt kan ordnas vid affär.
076-7630333 Åmål

KÖPES

Gasolprylar m.m
Söker äldre gasolprylar 
och stormlyktor, spritkök 
m.m. Betalar bra.
076-1132326 Arvika

Hobby & fritid

SÄLJES

Modelljärnvägsräls
transformator, plus lok, 
vagnar, märke
070-7322188 Lidköping

Inlines
Powerslide R6 Mara-
thon, 125 mm hjul, stl 44, 
nyskick, 1000:-
076-4267055 Skövde

Mjärdar
En- och dubbelingångs-
mjärdar från 400:-.  Även 
rostfritt.
073-0394431 Storfors

Klassiska böcker
Pris enligt överens-
kommelse.
073-8402226 Kil

Nostalgi-tidningar
Rekordmagasin Allsport 
från 1950- och 1960-ta-
len. 100 ex bra bevarade.
073-8073338 Hällefors

Djur & tillbehör

SÄLJES

Norska Skogkattungar
Två killar födda 19-11-27. 
Leveransklara! Registre-
rade i SVERAK 8000:-
070-5807085 Säffle

ÖNSKAS HYRA

Önskar hyra hus
Tjej 25 år, fast anst. Inga 
bet. anm. Har djur. Lidkp 
m omnejd. Uthus.
072-8517420

Året-runt torp
i området runt Lidköping 
önskas hyra.
070-489 60 48

Övrigt bostad

SÄLJES

2 ödehus 1800-tal
Säljes för nedmontering 
el avstyckning. Pris e.ö. 
070-2810803
070-5506446 Eda

Villa & radhus

ÖNSKAS HYRA

Hyra hus
Medelålders par
073-8183630 Karlstad

ÖNSKAS HYRA

Önskas hyra
Trea önskas hyra, är 
rök och djurfri med fast 
inkomst
072-8361676 Lidköping

Hyresrätt

UTHYRES

Lägenhet Uthyres
Fin lägenhet 2 rok, 
centralt med tillgång till 
trädgård, 5740:-,
070-6974266 Karlskoga

Stor Tvåa
med balkong i söder. 
Vån 2 i tvåfamiljshus, 
inflyttning 1/7, 7600:-, 
urban21@hotmail.com
070-8202790 Skövde

Bostadsrätt

KÖPES

Mindre hus
eller byggb. tomt. Lidk, 
Kåll-ö, Kinnek-området. 
Gärna nära vatten.
070-6069049

Övriga fordon

SÄLJES

Reservd/bilar: mb
220-69 och 2400-74 
1000:-/st. King Cab-89 
15000:-. Vw Caddy-2000, 
5000:-.
070-5771846 Nykroppa

MC & moped

KÖPES

Zündapp
Söker allt som har med 
Zündapp att göra. Delar, 
objekt eller fin moped.
076-6239000

Moped köpes
Moped-delar, -60, -70, 80-
tal. motorer även def.
072-0065247 Kil

Husvagn & husbil

KÖPES

En husbil
Fiat, även fuktskadad. Pris 
ca 25000:-. Max 100000:-
073-4094257 Hammarö

Husvagn/Husbil
Köpes omgående. 
Skavanker ej hinder. Ring 
Leif Johansson
072-2699175

Gammal bil
Bra långmilare, skrotbilar 
hämtas, allt av intresse,  
10000:-
070-3221509

Kapitän/delar
Komplett bil eller delar 
kapitän 60-64
073-0726546 Karlstad

Akut behov av bil
Bil köpes  privat allt av 
intr även def osv. Även 
husbil vagn av intr.
076-0949345 Mariestad
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I början av januari kom de 
första rapporterna om ett 
nytt, okänt virus i Kina. Det 
kunde göra människor svårt 
sjuka, och befarades kunna 
sprida sig.

Snart diskuterades viru-
set vid fikabordet på ACE 
Protection, en liten fabrik i 
västgötska Svenljunga.

– Jag frågade vår vd om 
det hade kommit några nya 
order. ”Inte än”, sade han. 
Men så i februari började 
det ringa hela tiden, säger 
Dennis Hallgren, som är an-
svarig för dokumentation på 

fabriken och ofta tar emot 
kundsamtal.

Gruvor och industri
Företaget, som ägs av tyska 
Dräger, tillverkar andnings-
masker att sätta över mun 
och näsa. Normalt används 
maskerna främst inom verk-
samheter där det dammar 
mycket – byggen, gruvor 
eller industri. Funktionen 
är att hindra inandning av 
partiklar.

Men stora händelser i 
världen gör avtryck i Sven-
ljunga. Sars, fågelinfluensa 

och svininfluensa har höjt 
trycket i maskfabriken.

– Efter terrorattentaten 
den 11 september blev det 
också stor efterfrågan, när 
man skulle röja upp i dam-
met, minns Dennis Hallgren.

Andningsmaskerna till-
verkas av ett importerat, 
specialtillverkat plastma-

terial. I Svenljunga prövas 
kvaliteten, men man får 
ingen närmare kunskap om 
hur materialet tillverkas.

Jobbar på helger
Det mesta av tillverkningen 
sker i maskinlinjer. Att vara 
maskinskötare kräver upp-
märksamhet, så att man ge-

nast ser om något går snett.
– Maskinerna är special-

beställda hos en leverantör i 
närområdet, säger Peter Ny-
man, kvalitetschef på ACE.

Fabriken har 18 anställda. 
I virustider jobbar man även 
på lördagar och söndagar. En 
ny produktionslinje är också 
på gång.

En vanlig månad tillver-
kas cirka 600  000 and-
ningsmasker i Svenljunga. 
Nu kör man på maxfart och 
gör drygt en miljon masker 
på samma tid. Det mesta går 
på export genom ägarna i 
Tyskland.

Micke Larsson/TT

Peter Nyman, kvalitetschef på ACE Protection, vid en 
monter där företagets andningsmasker visas. Det finns 
flera modeller. FOTO: ADAM IHSE / TT

CORONAVIRUS. I Svenljunga tillverkas en kvarts miljon andningsmasker i veckan

Fabrik på maxfart 
när viruset härjar

 Y När coronavirus härjar, är det högt 
tempo på fabriker som gör skydd. I 
Svenljunga tillverkas en kvarts miljon 
andningsmasker i veckan.

– Det är ingen måtta på efterfrågan. 
Ett par kunder ville ha 50 miljoner 
masker, en 100 miljoner, säger Dennis 
Hallgren på ACE.

 Y Kristina Bengtsson lägger sista 
handen på ett parti andnings-
masker innan dom packas på ACE 
i Svenljunga, där produktionen 
går med toppfart på grund av 
coronaviruset. FOTO: ADAM IHSE / TT

Skydd

Andningsmasker och andra andningsskydd används bland 
annat inom sjukvården. De vanligaste har inbyggda filter 
som filtrerar bort smittämnen och andra partiklar från 
luften man andas in.
Ett andningsskydd behöver anpassas till den som ska an-
vända det. Det kan också behövas träning och utbildning för 
att skyddet ska ge effekt.
Att sätta på sig ett vanligt munskydd fungerar inte som 
skydd mot att smittas av viruset sars-cov-2. Men det kan till 
viss del hindra att den som redan är sjuk smittar sin omgiv-
ning med hosta och nysningar.
Förebyggande åtgärder för att undvika viruset är bland 
annat att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen, hålla god 
handhygien och undvika kontakt med sjuka människor.
Källa: Folkhälsomyndigheten
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EKONOMI  
OMX Stockholm
Sedan årsskiftet: 

Fond Ändring NAV +/- i årFond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i årFond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i år Fond Ändring NAV +/- i år

Köp = Forex köper tillbaka sedlarna till det 
priset. Japanska yen gäller kursen 100 st

Produktion:   WebfinancialGroup och 
TT Nyhetsbyrån 08-586 16 410.
Prisbasbelopp: 
Telefon: Stockholmsbörsen: 08-405 60 00, 
Fondbolagens förening: 08-506 98 800.
Börsdag 

• = Fonden ingår i premiepensionsur-
valet. * = Kursen är inte dagsaktuell

OMX STORA
AAK -6,45 163,55 28 -8
ABB Ltd -8,45 195,65 31 -13
Addtech B -7,5 279,5 28 -8
Ahlstrom-Munksjo -4,4 130 44 -13
Alfa Laval -6 198,7 15 -16
Arion Banki SDB -0,22 5,7 99 -15
Arjo B -1,55 51 34 13
Assa Abloy B -1,8 207,3 23 -5
AstraZeneca -34,1 883,1 99 -6
Atlas Copco A -12,7 322,6 24 -14
Atlas Copco B -11,6 282 21 -13
Atrium Ljungberg -6,5 200 9 -12
Attendo -1,8 46,7 93 -13
Autoliv SDB -22,8 586 12 -26
Avanza - 97,6 33 -
Axfood -5,25 188,2 24 -10
Balder B -16 471,8 9 9
Beijer Ref. -5,6 247,2 36 -10
Betsson B -0,48 46,02 8 5
BillerudKorsnäs -5,15 115,35 23 4
Boliden -7,45 191,7 9 -23
Bonava A -4,4 73,6 11 -28
Bonava B -1,15 73,75 11 -26
Bravida -2,85 85,2 20 -6
Castellum -10,5 230,3 11 5
Dometic Group -2,6 73,32 16 -22
Electrolux A - 228 36 -3
Electrolux B -3,7 188,4 30 -18
Elekta B -6,07 96,88 31 -21
Epiroc A -2,95 102,75 21 -10
Epiroc B -3,3 100,15 21 -10
EQT -14,15 144,65 74 33
Ericsson A -2,6 76,1 99 -11
Ericsson B -3,58 71,34 99 -13
Essity A -8,5 305,5 23 1
Essity B -7,2 306,8 23 2
Evolution Gaming - 372 43 32
Fabege -6,65 163,35 9 5
Fast Partner -4,3 96,5 3 -3
Fastpartner D -0,8 92,8 3 3
Fenix Outdoor Int. B -25 818 17 -30
Getinge B -8 176 39 1
H&M B -6,68 166,04 21 -13
Hexagon B -19,9 483,5 24 -8
Hexpol -2,85 67,8 15 -26
Holmen A -30 325 6 10
Holmen B -4,2 270,8 5 -5
Hufvudstaden A -4,3 181,5 12 -2
Husqvarna A -1,4 62,2 14 -17
Husqvarna B -1,62 62,04 14 -17
ICA Gruppen -3,5 387,5 23 -11
Industrivärden A -6,8 224,2 3 -3
Industrivärden C -6,2 219,5 3 -3
Indutrade -8,8 302,8 25 -10
Intrum -10,4 224,6 neg -20
Investor A -15 480,6 4 -5
Investor B -16,3 482,9 4 -6
JM -14,4 260,7 12 -6
Kindred Group 0,93 43,47 14 -24
Kinnevik A -4,5 200 3 -16
Kinnevik B -6,1 197,6 3 -14
Klövern A -1,2 22,5 7 -2
Klövern B -1,12 22,48 7 -2
Kungsleden -4,7 99 10 1
Latour B -3,6 148 18 -3
Lifco -17 466,2 28 -19
Loomis B -8,6 317,8 15 -18
Lundbergs B -10,6 414,8 9 1
Lundin Mining -2,28 45,58 21 -19
Lundin Petroleum -23 247 10 -22
Medicover B 0,4 116,4 66 7
Millicom SDB -11,2 427 31 -5
MTG A - - 0 -28
MTG B -2,4 79,42 0 -29
Mycronic -3,7 131 15 -29
NCC A -7,5 165,5 21 7
NCC B -7,4 165,35 21 8
NENT Group A -10 284 33 4
NENT Group B -6,6 293,8 33 -3
Nibe Ind -4,3 156,8 0 -3
Nobia -1,7 57,9 14 -17
Nokia -1,59 33,69 99 -2
Nolato B -14,2 485 18 -12
Nordea Bank -3,11 72,51 19 -4
Nyfosa -4,3 76,7 9 -5
Pandox -7 160 10 -25
Peab B -4,3 94,3 13 1
Pfizer -19 323 12 -12
Ratos A -1 27 11 -16
Ratos B -0,68 27,36 11 -18
Resurs Holding -0,75 50,6 8 -16
Saab B -4,9 254,2 17 -19
Sagax -7 139 11 -
Sagax B -6,4 135,6 10 -
Sagax D -0,35 34,65 3 -5
Sandvik -5,05 151,35 22 -17
Samhällsb. B -1,2 27 8 18
Samhällsb. D -0,5 33,8 11 -3
SCA A -1 95,8 4 -4
SCA B -0,8 94,18 4 -1
SEB A -2,78 88,58 8 1
SEB C -2,7 94,9 9 4
Securitas B -3,15 122,35 13 -24
SHB A -2,34 95,88 11 -5
SHB B -1,4 100,6 12 -3

FONDER
Aktie-Ansvar
•Europa -2,8 118,84 -13
•Sverige A -3,1 573,53 -9
Alfred Berg
•Akt.Norge* -2,6 964,56 -12
•Aktiv* -2,8 1575,48 -12
•Gambak* -3,2 32814,12 -10
AMF
•Asien SH -3 223,67 -7
•Balansfond -2,3 294,48 -5
•Europa -3,3 208,16 -9
•Global -4,3 193,71 -7
•Nordamerika -5,3 287,58 -8
•Småbolag -3,2 767,37 -7
•Sverige -3,3 604,81 -8
•Världen -3,8 411,9 -8
Avanza Fonder
FiF Avanza10* -0,9 242,83 -5
FiF Avanza50* -0,5 161,6 -2
FiF Avanza75* -0,7 199,96 -4
•ZERO -3,2 236,08 -8
Carnegie Fonder
•Asia -3,2 242,29 -5
•CF Ryssland  -5,5 550,39 -18
•FastNordA -3,8 541,02 -3
•Indien -3,2 518 -8
•Ryssland A -5,5 70,07 -18
•Småbolag -2,9 336,62 -9
•Strategi A -2 1456,85 -6
•Sverige -2,9 2866,66 -11
Catella
•Avkastningsf*  129,8 
CorporateBFR*  129,85 
Hedge A* -0,5 170,54 -3
NordicLS Eq* -0,4 107,85 -5
•Småbolagsfon* -0,9 591,73 -8
•Sve.Akt.Håll* -1,1 488,67 -5
•SveIndex A* -1 481,5 -5
Cicero Fonder
•Aktiespar.To* -1,2 18,39 -5
Coeli Fonder
Abs.Eur.Equi*  107,58 -1
Frontier Mar* -0,8 132,83 -5
•Global Sel* -0,5 198,76 -2
N Företagsob* -0,1 113,27 -1

Danske Invest
Aktiv Förm. -1,6 3301,08 -5
Gl Em Mar -3,5 771,07 -6
Gl Em Mar SC -3,4 326,1 -5
HorisontAkti* -1,2 295,64 -6
•HorisontBal* -0,6 230,73 -2
•HorisontFörs* -0,4 185,83 -1
•Sverige -3,2 4456,13 -9
Didner & Gerge
•Aktie Sv. -3,4 2602,12 -12
•Global -4,2 288,9 -6
Small & Micr -3,2 165,05 -8
•Småbolag -3,5 773,01 -13
•US Small & M -3,3 142,75 -9
DNB
Glob. Indeks* -2,6 349,05 -5
Glob. Lavkar* -2,5 132,76 -3
•Nordic Equit* -0,9 54,42 
Renew Energy* -1,6 1406,78 -6
USA Indeks* -3,6 309,82 -4
East Capital
•Balkan -3,1 16,63 -9
•FrontierA -2,3 128,8 -7
•GEMS -4 166,63 -8
•Nya Europa -2,5 66,85 -8
•Ryssland -6,5 1461,1 -15
•Östeuropa -5,8 40,45 -17
Enter Fonder
Preserve* -0,2 1497,85 -2
Select* -0,9 2370,11 -6
Småbolagsfon* -1,5 2019,76 
•Sverige* -0,8 2914,42 -5
Espiria Kapitalförv.
•Balanserad A*  163,82 -3
•Defens. AC*  131,48 -1
•Offensiv AC* 0,1 224,2 -6
•Sve/Värld AC* -0,5 173,55 -6
•Världen AC* 0,1 186,15 -4
Evli Fondbolag
•FIN Select* -1,1 40,32 -4
•Global * -0,1 2209,02 -10
•Sve. Aktiein* -0,7 1666,96 -5
•Sve. Småbola* -1 4860,69 -2
Fidelity International
Indonesia* -1 26,05 -9
Thailand* -0,7 48,33 -14
Folksam Fond
•LO Sverige -2,9 372,3 -9

•LO Världen* -0,2 196,24 -5
•LO Västfonde -2,9 406,61 -8
Franklin Templeton
Asian Growth* -0,7 36,34 -4
Biotec Dis* -2,5 35,2 1
EM Sm Comp* -1 10,25 -9
Em. Mark. Bn* 0,1 11,04 -1
•Eur Gr Euro * -3,3 13,61 -16
FNatuReso* -3,7 4,35 -25
Front Market* -1 16,11 -9
Glob. Tot Re* 0,2 11,81 -1
Glob.Real Es* -1,5 13,69 -1
GloBondSEK* 0,2 12,32 -1
•India* -1,2 35,72 -6
Technology* -2,7 24,37 3
Gustavia Fonder
•EnergRåvaror* -4 39,8 -27
Handelsbanken
•Amerika Tema* -0,3 1098,69 -1
•Asien Tema* 0,3 737,67 -2
•EMEA Tema* -1,3 401,21 -7
•Europa Tema* -1,2 423,07 -6
•EuropaIndx* -1,1 125,91 -8
EuropaSel* -1,2 284,8 -7
Finlandsfond* -1,9 87,23 -6
FlexRänta* 0,1 115,77 1
•Företagsob.*  133,09 1
•Global Tema* -0,2 568,68 -2
•Hållbar Ener* -0,7 212,79 9
•Hälsovård Te* 0,1 264,26 
•Japan Tema* 0,8 87,83 -9
•Kinafond* 1 240,16 
•Latinameri* -2,7 317,75 -12
MultAsset 15*  103,81 
MultAsset 25*  155,7 -1
MultAsset 40* 0,1 107,95 -1
•MultAsset 50* 0,1 204,49 -2
MultAsset 60* 0,1 111,89 -2
MultAsset 75* 0,2 223,52 -3
MultAsset100* 0,3 326,75 -4
MultAsset120* 1 130,71 -5
Norden Selek* -1,9 425,97 -8
•Nordenfond* -1,2 1220,68 -5
•NordiskaSmåb* -1,8 1196,69 -7
Norge* -3,2 1133,01 -14
Realräntef.* 0,1 121,41 
Ränteavkastn* 0,1 1937,89 1
RäStrCriA2*  102,78 
•Sv Idx Cri* -1,2 302,75 -6

•Sverige* -1,2 2309,19 -3
SveSel* -1,8 439,73 -10
•SveSmå* -1 1949,73 -6
•Tillväxtmkr.* -0,5 354,28 -5
•USA Index* -0,6 429,29 -3
ICA Banken
Modig* -0,6 238,66 -5
Måttlig* -0,4 177,36 -3
Varlig* -0,2 139,33 -1
KPA Fonder
•Aktiefond* -0,9 404,39 -4
•Blandfond2 -2,3 310,4 -5
Lannebo Fonder
Mix Offensiv -2,3 197,28 -9
•Mixfond -1,8 24,69 -7
•Småbolag -2,7 110,71 -13
•Sverige -3,2 37,06 -12
•Sverige Plus -3,2 48,47 -12
•Teknik -3,8 9,88 -2
Länsförsäkringar
•Asien -3,5 162,77 -5
Bekväm Tillv* -0,8 123,32 -4
•Europa Aktiv -3,1 477,91 -9
•Europa Index -3,3 206,14 -11
•Fastighet -3,8 6349,45 -4
•G Hållb -4,2 48,66 -9
G Hållb B -4,2 49,14 -9
•Japanfond In -2,6 119,32 -10
•Mix -2,2 392,26 -5
•Småbolag -3,5 1105,8 -7
•Sverige Akti -3,2 1674,84 -9
•Sverige Inde -3,3 336,08 -9
•Tillväxtma -4,4 365,25 -10
•USA Aktiv -5,2 412,08 -8
•USA Indexn. -4,7 408 -9
NE Kapförv.
NE Strategy -3,3 1829,81 -10
Nordea
Aktiealloker* -0,7 312,45 -7
Alfa* -1,4 1179,49 -7
Asian* 0,9 4937,63 1
Donation* -0,4 149,31 -2
Em.StarsEqF* 0,1 1317,42 -1
Eu Sm&Mid* -1,6 7257,7 -8
•Europe* -0,9 16394,54 -7
•Far East* 0,5 311,3 1
Futura* -0,5 656,08 -1
•Glob Tillv* -0,1 278,21 -5

Global Div.* -0,3 187,2 -5
Global Enhan* -0,6 128,11 -5
Global Passi* -0,6 274,33 -5
GlobalSmCap* -1,2 1061,75 -8
•Indien* -0,8 229,01 -10
•Japan Fund* 0,8 2,54 -8
•Kina* 1,3 290,86 
Klimatfonden* -0,2 209,75 -4
NoAmAllCap* -0,3 2039,41 -3
•Nordic Fund* -1,5 1,87 -4
•Nya Tillv* -0,4 103,83 -5
•Obligation* 0,2 136,31 3
Optima* -0,6 959,36 -3
•Ryssland* -1,9 170,23 -12
Sekura*  286,79 
Småb. Sverig* -1,1 363,49 -9
•SmåbolagNord* -1,3 153,89 -7
Stabil* 0,3 152,62 -1
Stabila Akti* -0,1 156,52 -8
•Stra Ränta* 0,1 138,45 2
Stratega10* 0,1 158,18 1
Stratega30* -0,1 196,09 
Stratega50* -0,2 243,73 -2
Stratega70* -0,4 290,96 -4
Sve Passiv e* -1,2 280,32 -5
•Swedish Bond*  100,26 
•SweStars iu* -1,5 2820,87 -8
Nordnet
Offensiv* -1 224,46 -4
Superf. Sver* -1 403,66 -4
ODIN Fonder
•Energi*  167,17 
Fastighet -3,4 1533,78 -4
•Finland*  11139,05 
•Global -3,8 301,19 -10
•Norden -2,5 2741,18 -10
•Norge -4,4 3319,08 -15
•Sverige -2,4 5605,27 -11
Pareto AM
Global B* -2,6 2451,98 -8
Pictet
•Gl Em.Dbt-R* -0,9 385,43 3
SEB  Dynamisk
•Dynamisk Akt* -0,5 14,81 -6
SEB  Strategi
Balanserad* -0,7 150,95 -1
Defensiv* -0,3 119,28 
Möjlighet* -1,3 179,42 -3

Tillväxt* -1,9 222,42 -4
SEB  Övriga
•Aktiespar* -0,7 17,69 -6
Bioteknikfon* -2,4 105,15 1
•EmergMa* -0,4 27,67 -7
•Europa* -1,3 12,59 -9
Europa Småb.* -1,9 241,32 -4
Europafond E* -1,4 5,17 -6
•EuropaSmå.Sv* -1,9 78,73 -5
Fastighet* -1,4 67,9 -7
Global C/R E* -0,5 1,53 -6
Globalfond U* -0,1 4,29 -4
GS BRICs* 0,1 221,02 -3
HållGlobal* -0,6 19,21 -5
•Latinam* -2,5 23,78 -15
•Läkemedel*  20,56 -2
Möjlighet* -0,1 148,96 
•Nordam* -0,8 15 -7
•Norden* -2 31,98 -7
Nordenfond u* -2 18,01 -7
•Realrte LU* 0,1 14,45 
Rysslandsfon* -1,4 13,75 -10
Sve Index* -1,1 412,61 -4
Sve. Småb. C* -1,2 31,63 -7
Sverige* -1,3 23,73 -5
•Sverige Expa* -1,3 21,97 -5
Sverige Småb* -1,2 27,99 -7
SveriSmå* -1,2 75,73 -7
SveriSmåCR* -1,2 372,99 -7
•Tekno* -2,5 58,61 -2
TryggPlac* -0,3 190,56 -2
USA Index Fu* 5 44,31 
•Världen* -1,3 16,55 -4
ÖstersjWWF* -1,8 38,93 -6
•Östeuropa* -2 32,72 -11
Simplicity
•Kina -2,8 155,95 2
•Norden -3,1 676,75 -6
•Småb. Global -3,9 104,78 -12
•Småb. Sverig -3,1 153,5 -8
•Sverige -2,8 157,86 -6
Sjunde AP-fonden
•AP7 Aktiefon* -2,4 359 -6
•AP7 Räntefon* 0,1 112,78 1
SKAGEN Fonder
•Global -4,9 2109,62 -8
•Kon-Tiki -4,2 824,92 -13
•SKAGEN m2 A -3,6 250,75 -6
•Tellus A -1,4 118,98 -2

•Vekst -4,2 2469,65 -14
Skandia Fonder
•Asien -3,4 453,85 -5
•Europa Expo -3,3 547,71 -11
•Japan Expo -2,5 206,91 -10
•Realränte  153,84 
•Smart Offens -3,5 504,16 -10
•Småbolag Sve -3 937,82 -9
•TIME Global -3,7 346,42 -7
•USA -4,8 1191,46 -8
•Världen -4,4 520,06 -7
Spiltan Fonder
AF Invest -2,8 395,15 -6
•AF Småland -2,5 458,46 -10
•AF Stabil -2,5 788,87 -6
•AF Sverige -2,8 756,34 -7
•Globalfond I* -2,7 138,19 -6
SPP Fonder
•Europa -3,3 139,63 -11
•Global -4,1 140,56 -9
•Japan -2,7 90,28 -11
•Sverige -3,2 327,52 -9
•USA -4,6 269,64 -8
Swedbank Robur
•Access Asien -3,5 256,41 -6
•Access Globa -4,1 158,89 -9
•Access USA -4,7 325,02 -8
•AccessEuropa -3,3 139,67 -10
•AccessSverig -3,2 193,08 -9
•AktiefPens -3,7 28,93 -9
AllemaKomp* -0,5 91,19 -3
Asienfond* 0,8 57,03 
Bas Action* -0,7 162,62 -4
Bas Aktier* -0,8 161,99 -5
Bas Mix* -0,6 31,02 -3
Bas Ränta*  102,35 
Bas Solid* -0,4 128,53 -2
Dynamic* -0,2 111,48 -1
Etik Balans.* -0,6 1534,2 -3
Europafond* -0,4 33,28 -2
•EuropaMEGA* 0,8 14,43 6
Exportfond -3,1 138,64 -12
•Fastighet* -0,1 63,08 2
Fokus*  112,77 
Glo Em Mar -3,3 144,25 -7
Global Impac -3,5 104,7 -7
Globalfond* 0,2 79,62 2
Humanfond -3,1 1063,75 -10
Japanfond -2 9,95 -10

Kapitalinv* -0,4 152,47 -2
Kinafond -3,3 330,15 -2
•Medica* 0,3 24,31 -2
Microcap*  136,13 -2
MixIndexSv -1,5 288,46 -4
•MixPension -1,7 21,98 -3
•Nordenfond -3,2 111,08 -10
Ny Teknik -2,5 974,19 2
Obligation* 0,1 139,37 1
Rtf Flexibel*  254,48 
Rtf Kort Plu*  124,16 
•Ryssland* -1,7 32,69 -11
Råvarufond* -1,6 17,07 -17
Selection 25*  105,55 
Selection 50* -0,3 109,29 -1
Selection 75* -0,6 113,12 -2
Small Cap US* -0,7 94,6 -2
SmCap Em Mkt* 0,1 99,23 -3
•SmåbolagEu -3,1 41,78 -8
•SmåbolagNo -2,9 169,69 -9
Småbolagsf.G -3,7 104,69 -5
•SmåbolagsSv -3 149,82 -5
Sverigef -3,2 469,47 -12
•SverigMEG* -1,8 86,57 -8
•Technology -4,8 404,58 -3
Trans.GlbMEG -4,4 280,18 -6
Trans.Global* -0,2 386,11 -1
Trans.Sweden -3,1 9147,28 -11
Trans.SweMEG -3,1 375,8 -11
USA* -0,2 70,16 -1
•Östeuropa* -1,9 38,14 -11
Tundra Fonder
•Frontier Opp -2,3 172,69 -5
•NigeriaSahar -2 64,88 -6
•Pakistanfond -4,3 145,97 -4
•Vietnam -0,8 179,52 -6
XACT Fonder
Bear* 1,5 47,08 6
Bull* -1,5 415,63 -8
XACT Bear 2* 2 35,88 8
XACT Bull 2* -2 806,21 -10
Öhman
•EtiskIndexEu* -1,2 162,07 -5
•EtiskIndexSv* -1,3 276,05 -6
•GlbHållb.A* -2,3 273,21 -3

Skanska B -8,6 203,5 1 -4
SKF A -3,6 153,2 13 -19
SKF B -3,8 153,05 13 -19
SSAB A -0,96 26,89 8 -18
SSAB B -0,96 25,92 8 -15
Stora Enso A -2 128 11 -10
Stora Enso R -2,5 108,8 9 -20
Sweco A -16 296 25 -18
Sweco B -14 301,4 26 -17
Swed Orphan B 1,55 161 15 4
Swedbank A -5,7 145 8 4
Swedish Match -17 580,8 25 20
Tele2 A - 149 20 9
Tele2 B -2,8 148,5 20 9
Telia Company -0,77 38,51 23 -4
Thule Group -3,5 193,4 23 -10
Tieto -12,2 258,2 23 -12
TRATON SE -6,12 189,76 0 -25
Trelleborg B -5,1 136,55 neg -19
Wallenstam B -4 122,5 14 8
Veoneer SDB -7,68 93,22 neg -38
Wihlborgs Fastighete -10,3 184 10 7
Vitrolife -4 160,9 99 -19
Volvo A -5,9 140,2 8 -11
Volvo B -5,7 139,6 8 -11
ÅF Pöyry B -12,6 205 25 -6

OMX MEDELSTORA
AcadeMedia -1,2 53 12 -4
Adapteo -5,2 102 0 -11
AddLife B -19 310 63 7
Addnode B -5 170 44 -5
Africa Oil -0,32 7,62 neg -10
Alimak Group -0,8 107,2 17 -23
Alligator Bioscience 0,04 7,45 neg -29
Ambea -1,7 57,5 15 -27
AQ Group -4 163,8 20 -28
Beijer Alma B -1 115,2 15 -26
Bergman & Beving -1,9 67,1 11 -17
Besqab -3,5 131,5 17 -11
Better Collective -2,5 82 50 5
Bilia A -0,95 89,55 11 -16
BioArctic B -1,6 71,4 71 -25
Biogaia B -9 428 39 1
Biotage -3 114,9 40 -7
Boozt -0,6 52,1 69 -2
BTS Group B -8 226 34 -5
Bufab Holding -1,8 103,4 15 -21
Bulten -0,7 65,4 26 -17
Bure Equity -1,8 179,4 7 -15
Bygghemma Gr. -1,7 60,7 37 4
Byggmax Group -0,2 25,38 11 -4
Callidiitas T -5,3 85,2 neg 13
Camurus 1 87,5 neg 4
Catella A -0,4 25,2 neg -11
Catella B 0,3 25,2 neg -4
Catena -10,5 325,5 15 -21
Catena Media -0,28 20,36 4 -48
Cavotec -0,1 19,45 neg 5
CellaVision -2 288,5 69 -10
Clas Ohlson B -2,9 95,55 83 -15
Cloetta B -1,46 28,8 17 -9
Collector 1,1 19,8 5 -43
Concentric -3,8 119,4 14 -25
COOR Serv. Man. -4 81,4 46 -1
Corem Property Group - 23 7 -15
Corem Property B -0,7 23,1 7 -14
Creades A -22,5 468 5 -2
Diös Fastigheter -3,1 87,6 11 2
Duni -3,6 120,6 23 -7
Dustin Group -2,5 60,6 15 -19
Eastnine -1,4 140,8 19 2
Elanders B -3,2 72 17 -17
Eltel 0,2 17,1 neg -10
Enea -2 142 17 -22
Engelska Skolan -1 68,6 18 2
EnQuest -0,23 2,22 3 -16
Eolus Vind B -8,4 139,4 26 27
Fagerhult -1,7 45,85 12 -23
Ferronordic -0,5 119 8 -27
Fingerprint -0,86 12,38 neg -34
G5 Entertainment -1,95 83,15 17 -18
Garo -17 297 36 -3
Gränges -3 74,3 9 -25
Gunnebo -0,58 19,4 35 -27
Haldex -0,7 39,55 12 -22
Handicare Group - 32,7 77 -10
Hansa Biopharma 1,4 88,95 neg 6
Heba B -3,4 88,8 11 3
Hexatronic Group -1,8 49,1 30 -19
HiQ International -0,9 43,1 14 -17
HMS Networks -7,4 124,2 28 -28
Hoist Finance -0,24 42,16 6 -16
Humana -0,75 48,3 10 -21
IAR Systems Group -6 144,6 24 -22
Immunovia -5,2 145 neg -19
Infant Bacterial The -6,4 108,4 neg -24
Instalco -5,4 129,2 25 -4
Int. Petroleum Corp. -0,94 28,52 5 -32
Inwido -1,3 78,1 10 8
Invisio Communicatio -5,6 124,4 99 22
ITAB Shop B 0,28 12,98 11 -23
John Mattson -5,2 128,8 0 -8
Josemaria Resources  -0,06 5,08 neg 2
K-Fast Holding B -5,1 166,9 0 4
K2A B -2,4 145,2 10 -18

Karnov Group -4 52,5 0 -1
Karo Pharma -0,4 43 99 6
Knowit -4,2 164 13 -21
Lagercrantz B -4,6 132,6 26 -9
LeoVegas 0,1 26,1 6 -12
Lindab -3,8 105,8 12 -12
Lucara Diamond -0,27 4,2 16 -32
Lundin Gold -2,3 80,1 neg 38
Mekonomen -0,85 68,65 9 -26
Midsona A -0,2 44,8 22 -11
Midsona B -2,15 43,2 21 -13
MIPS -12,5 223 99 12
Momentum B -3,4 106,2 18 -9
Munters Group B -0,96 39,74 neg -19
Nederman Holding -1,2 137,4 24 2
NetEnt B -0,4 21,45 10 -17

VINNARE

Kindred Grou 2,19 43,47 -24
Swed Orphan  0,97 161 4
Medicover B 0,34 116,4 7
Evolution Ga  372 32
Avanza  97,6 
Tele 2 A  149 9

Aktie +/- i % Kurs     I år

FÖRLORARE

EQT -8,91 144,65 33
Lundin Petro -8,52 247 -22
Holmen A -8,45 325 10
Veoneer SDB -7,61 93,22 -38
Elekta B -5,90 96,88 -21
ÅF Pöyry B -5,79 205 -6

Aktie +/- i % Kurs     I år

RESEVALUTOR
Land              Valuta        Köp        Sälj        100 kr

BOSTADSLÅN
Långivare        3 mån       2 år       3 år       5 år

RÄNTOR
Ränta +/- Kurs % i år

Danske Bolån 2,36 1,58 1,58 1,76
ICA Bolån 1,75 1,76 1,76 1,95
Länsförsäkrin 2,45 1,91 1,75 1,85
Nordea Hypote 2,29 2,09 1,89 1,99
SBAB 1,74 1,74 1,74 1,74
SEB 2,40 1,89 1,74 1,89
Handelsbanken 2,50 1,94 1,73 1,73
Skandiabanken 2,19 2,24 2,24 2,24
Swedbank Bolå 2,29 1,99 1,75 1,80
Ålandsbanken  2,35 2,20 1,95 2,20

-7,6%

–3,3%

Eurozonen euro 10,25 11,3 8,847
USA dollar 9,16 10,12 9,884
Japan yen 8,56 9,4 10,636
Storbrit. pund 11,65 13,01 7,685
Schweiz franc 9,57 10,4 9,619
Danmark kronor 1,36 1,49 67,107
Norge kronor 0,97 1,06 94,085
Island kronor 0,07 0,08 1255,207
Australien dollar 6,07 6,71 14,914
Bulgarien lev 5,22 5,84 17,136
Indien rupie 0,12 0,14 702,334
Israel sheqel 2,54 2,98 33,588
Kanada dollar 6,82 7,46 13,409
Kenya shilling 0,08 0,1 986,896
Kina yuan 1,27 1,47 67,862
Kroatien kuna 1,35 1,53 65,416
Mexiko peso 0,45 0,52 191,594
Polen zloty 2,36 2,67 37,438
Ryssland rubel 0,13 0,15 655,387
Sydafrika rand 0,58 0,66 151,92
Thailand baht 0,28 0,33 302,282
Tjeckien koruna 0,41 0,46 219,623
Turkiet lira 1,5 1,71 58,378
Ungern forint 0,03 0,03 2922,011

Stibor 3 mån
Statsväxel 5 år

0,11 -25,50
-0,56 -232,14–0,04

+0

New York, Dow Jones
Sedan årsskiftet: -5,8%-10,5%

–2,3%
New York, Nasdaq
Sedan årsskiftet:

–3,3%

BÖRSER VÄRLDEN ÖVER

–2,26%
USA

–3,68%
Brasilien

–2,32%
Indien

–5,83%
Ryssland

–2,72%
Japan

Förändring sedan en dag.

10,59
+2 öre

9,37

INDEX
SIX Generalindex -3,25 607,21 -7,37
OMX Stockholm -3,27 629,23 -7,58
OMXS30 -3,22 1629,00 -8,06
Frankfurt, Xetra DAX -3,37 11541,87 -12,89
OMX Helsinki PI -3,50 9156,42 -7,27
Köpenhamn, OMXCPI -2,89 925,43 -2,17
London, FTSE 100 -3,62 6462,55 -14,32
Oslo, Benchmark -4,43 801,34 -13,97

PREMIELÅN
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VOLVO 
Verksamhet: Volvokoncernen 
tillverkar lastbilar, bussar, 
anläggningsmaskiner, drivsystem 
för marina och industriella 
applikationer. Koncernen 
tillhandahåller också kompletta 
finansierings- och service
lösningar.

Omsättning: 3 ,  miljarder SEK

Webbplats: www.volvogroup.

Årsredovisning: 201

New Wave 0,6 51,8 9 -13
Nobina -2,15 68,4 17 6
Nordic Waterproofing -4,1 96,7 12 1
NP3 Fastigheter -3,2 108,6 13 -4
Oasmia Pharmac. -0,31 7,39 neg 79
OEM Int B -4 236 22 -6
Oncopeptides -2,8 106,5 neg -16
Opus group -0,16 8,44 94 -
Orexo -0,9 53,4 8 -15
Platzer Fastigheter  -4,6 99,8 8 -9
Proact -0,2 136,2 16 -26
Probi -11 199 26 -10
Q-Linea 1,5 65 neg 13
Qliro Group -0,15 6,08 neg -13
RaySearch Lab -1,6 84,25 37 -21
Recipharm B -3 130,2 53 -13
Rottneros -0,08 9,62 8 -16
SAS 0,59 9,38 5 -39
Scandi Standard -2 65,1 18 -13
Scandic Hotels -2,05 76,75 12 -26
Sectra B -2,5 411 80 5
Semafo -0,55 21,05 neg 7
Sinch -11 442,5 99 54
Skistar B 0,5 96 17 -19
Stendörren Fastighet -5,5 134,5 9 -20
Swedol - 46,3 15 -
Svolder A - 141 neg -24
Svolder B -2,4 120,8 neg -10
Systemair -3 143,5 23 -21
Tethys Oil -3,45 59,95 6 -29
TF Bank 1 109,5 11 -6
Tobii -1,14 35,96 neg -4
Traction -3,5 174,5 neg -11
Troax Group -1,2 112 26 -7
VBG Group B -3 137,5 13 -13
Vitec Software Gr. B -10 180 57 -3
Volati -0,5 40,05 12 -2
Vostok New Ventures -0,9 66 3 5
XANO B -7 86 15 -24
Xvivo Perfusion -4,4 133,8 99 -21
Öresund -1,8 123 12 -9

OMX MINDRE
A3 - 16,9 55 4
Actic Group -0,8 19,6 14 -24
Active Biotech -0,08 3,16 neg 40
Agromino -0,3 14,8 neg -2
Anoto Group -0,01 1,07 neg -22
Arctic Paper -0,2 11,8 5 38
Arise -2,7 40,2 neg 34
Ascelia Pharma -0,8 21,8 neg -8
B3 -1 35,4 11 -27
Bactiguard B -6,2 93,8 99 14
Balco Group -4,6 91,4 25 -3
BE Group -0,5 34,9 9 -3
Beijer Electronics 0,1 45,7 20 -35
Bergs Timber B -0,09 2,2 17 -14
BioInvent -0,04 1,26 neg 3
Björn Borg 0,04 19,68 9 -22
Bonesupport Hold. -0,7 32,3 neg -1
Bong - 0,76 neg 4
Boule Diagnostics -2,7 65,2 34 -4
Brinova Fastigheter  -0,4 28,5 18 -10

C-Rad B -3,3 38,2 neg -14
Cantargia -0,6 19,24 neg -5
Christian Berner B -0,6 25,5 13 -11
Concordia B -0,05 10,3 neg -29
Consilium B -3,8 98,2 neg -10
CTT Systems -5 204 27 15
Dedicare -0,4 40,65 14 -1
Doro 1,85 40,35 12 -20
Duroc -1 25,4 11 -18
Edgeware -0,17 4,47 neg -20
Electra Gruppen -0,5 41,3 12 -14
Elos Medtech -4,8 96,2 20 -10
Empir B -0,05 12,35 neg 15
Endomines -0,16 6,12 neg 9
Eniro 0,03 0,54 neg -45
Episurf Medical 0,03 1,43 neg 22
Etrion Corporation -0,03 1,45 neg 2
eWork Group -2,3 73,4 17 -9
Feelgood -0,11 3 13 -1
FM Mattsson Mora Gro -1,6 89,4 19 -9
Formpipe Software -0,22 19,18 29 -13
Gaming Innov. Gr -0,29 4,06 neg -52
GHP Special Care -0,25 15,85 29 -16
Green Landscaping -0,7 28,8 neg -22
Hanza Holding -0,3 15,9 21 2
Havsfrun B -0,25 19,75 neg 12
ICTA 0,1 7,94 1 39
Image Systems -0,02 1,38 neg -12
Immunicum -0,16 7,42 neg -29
Kabe B -1 123 7 -14
Karolinska Dev. -0,01 3,5 1 -1
Lammhults Design Gr. -0,4 52 8 -17
Lime Technologies -2,5 198 67 35
Magnolia Bostad -1,85 40,6 99 -2
Malmbergs 1 51 11 -18
MedCap -7,4 177,4 41 28
Medivir -0,48 15,46 neg 25
Micro Sys. B - 25,3 97 -31
Midway A - - 12 -3
Midway B 0,2 19,15 12 -4
Moberg Pharma -0,4 13,66 29 -25
Moment Group -0,11 4,5 neg -10
MQ 0,8 14,78 neg -20
Multi Q -0,02 1,17 58 -21
NAXS -1 51,8 18 5
NCAB Group -8,5 132 21 -15
Net Insight 0,21 1,93 neg -16
NeuroVive -0,04 0,78 neg -42
NGS Group 0,05 16,4 11 -18
Nilörngruppen B -0,2 38,6 6 -44
Note -0,15 35,85 11 -9
Novotek -0,7 35 14 -5
Odd Molly Int. 0,11 5,06 neg -16
Ortivus A -0,04 3,7 neg -8
Ortivus B -0,11 3,35 neg -11
Oscar Prop. -0,03 1,01 neg -53
PledPharma 0,22 6,6 neg -67
Poolia -0,02 6,36 8 5
Precise Biometrics -0,02 1,28 0 -25
Prevas B -1,9 37 12 4
Pricer B -0,05 22,6 26 21
Profilgruppen -2,6 81,4 7 -20
Projekteng. Swe. B -0,25 10,5 4 -30
Railcare Group -0,1 20,5 neg -23
Rejlers B -4,5 108 25 -10
Retail & Brands -0,01 0,93 neg -14
Saniona -1,3 21,6 neg -16
Semcon -2 66,6 11 -4
Sensys -0,05 1,38 0 1
Serneke Group B -0,4 70,9 neg 15
SinterCast -4 168 36 -14
Softronic B 0,08 16,48 16 -1
Sportamore -0,1 43,9 99 -
SSM Holding -0,4 14 35 46
Starbreeze A -0,12 1,58 neg -15
Starbreeze B -0,04 1,62 neg -13
Stockwik Förvaltning -0,2 53 11 61
Strax -0,21 3,19 3 -26
Studsvik -1,2 30,5 neg -4
Svedbergs -1,1 21,9 11 -4
TradeDoubler -0,05 2,6 neg -21
Trention -0,4 55 neg 7
Venue Retail - 0,57 neg -5
Vicore Pharma Holdin -0,25 10,7 neg -27
Viking Supply -1,8 74 13 -1
Wise Group -0,8 28 6 -20
Xbrane Biopharma 1,4 45,3 neg 31
Zeta Display -0,35 19,25 34 -19

12,19
–3 öre

06 Mars 2020

Börsdag: 06 Mars 2020

kl 20 kl 20

Aktie Ändring kr. Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring kr. Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring kr. Kurs 31/12P/e-tal Aktie Ändring kr. Kurs 31/12P/e-tal

47 300 kr

Spår räntesänkning i april
Danske Bank spår att viruseffekterna på  ekonomin 
blir så stora att Riksbanken, med chefen Stefan 
Ingves, i april kommer att sänka styrräntan med 
0,25 procentenheter ner till minusområdet igen.

MILJARDER
kronor förlorade den norska oljefonden förra 
året genom att avstå investeringar i vapen, 
kol, tobak och etiskt tvivelaktiga bolag.90
Stora bolag

Stora bolag

Börsen
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Skövde

PROGNOS SÖN MÅN TIS ONS

+6

+5

+7

+5

+6

+6

+6

+6

+6

+8

+5

+8

+7

+8

+8

+7

+8

+8

+7

+5

+7

+6

+8

+7

+6

+6

+7

+6

+5

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+7

6–9 m/s

5–8 m/s

6–9 m/s

5–8 m/s

5–8 m/s

6–9 m/s

6–9 m/s

5–8 m/s

6–9 m/s

7–10 m/s

7–10 m/s

6–9 m/s

7–10 m/s

6–9 m/s

8–11 m/s

7–10 m/s

4–7 m/s

6–9 m/s

4–7 m/s

5–8 m/s

4–7 m/s

5–8 m/s

5–8 m/s

5–8 m/s

5–8 m/s 3–6 m/s 6–9 m/s 7–10 m/s

3–6 m/s

4–7 m/s

3–6 m/s

2–5 m/s

3–6 m/s

2–5 m/s

4–7 m/s

3–6 m/s

Karlsborg

Tibro

Falköping

Mariestad

Skara

Hjo

Tidaholm

Lidköping

Skövde +2,4
Karlsborg +1,5
Tibro +2,3
Falköping +3,3

Hjo +1,6
Tidaholm +2,2

Skara +5,2

N Norrland Kvikkjokk +2,7
S Norrland Torpshammar +4,5
Svealand Bromma +6,3
Götaland Göteborg +7,1

N Norrland Åsele –22,3
S Norrland Sveg –21,0
Svealand Särna –21,2
Götaland Kvarn –6,9

N Norrland  Markusvinsa 13,2
S Norrland  Järnäsklubb 10,4
Svealand  Daglösen 2,0
Götaland  Gotska S-ön 3,0

N Norrland  Stora Sjöfallet 13
S Norrland  Blåham. 8
Svealand  Örskär 8
Götaland  Hanö 13

Varmast kl 13 ˚C Kallast kl 07 ˚C

Blötast Blåsigast

Skelle�eå

Falun

Stockholm

Malmö

Göteborg

Kiruna

Hudiksvall

Norrköping

Östersund

11

1
2

4
5

7

9

3

6

8

12

10

SVERIGE I DAG

6–9 
m/s

5–8 
m/s

Sön Mån Tis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VÄDRET I GÅR KL 13 EUROPA I DAG

Mariestad +4,9

Mariestad

Karlsborg

Tibro

Tidaholm

Falköping

Skara

Lidköping

Gränna

Skövde

Hjo

VÄDRET I DAG

+4

+3

+4

+4

+3

+4

+3

+4

+4

+5

+1

+2

+1

+1

+1

+1

+2

0

+1

+1

–1

0

–1

–1

–1

–2

0

–1

–2

–1

Dag
Kväll
Natt

Temperaturer

2–4 
m/s

Lidköping +5,5

VÄDERTOPPEN SVERIGE I GÅR

VÄDERTOPPEN

Varmast Göteborg +8,4
Kallast Kärna –2,7
Blötast Ed 39,8 mm

Västra Götaland senaste veckan

m/s

Morgon 3 m/s
Lunch 2 m/s
Kväll 1 m/s

SJÖVÄDER
Vänern

2020 7/3 +98 cm
2019 7/3 +30 cm

VATTENSTÅND VÄNERN

SOLEN MÅNEN

 i dag i morgon  i dag i morgon

 i dag i morgon  i dag i morgon
Upp 06:41 06:38 Upp 14:16 15:49

Ner 17:50 17:52 Ner 06:39 06:59

SkövdeSkövde

mm

VÄRLDEN

EUROPA

Alicante +16
Aten +15

Berlin +9

Cypern +21

Helsingfors +2

Köpenhamn +5

Mallorca +15

Reykjavik –2

London +11

Oslo +2

Moskva +9

Riga +6

Warszawa +5

Barcelona +14

Bryssel +8

Dublin +8

Kreta +17

Malaga +19

Prag +7

Lissabon +15

Malta +14

Rhodos +17

Tallinn +5

Madeira +16

Paris +10

Nice +12

Rom +15

Wien +8

Sön Mån

Azorerna +18
Bangkok +36

Hongkong +22

Los Angeles +18

New York +12

Phuket +28

New Delhi +22

Kairo +27

Kapstaden +21
Kanarieöarna +25

Maldiverna +28

Sydney +21

Peking +11

Rio +24

Sön Mån

+17
+13
+15
+11
+9

+23
+4
+4
+8
+8

+16
+9

+17
+22
+14
+14
+4
+11
+6

+10
+5
–7

+16
+8

+13
+7

+10
+8

+17
+36
+23
+23
+30

+23
+24

+17
+28
+18
+12

+29
+25
+19

KRÖNIKA. Karin Långström

Det är inte så farligt ändå med lite interaktion

J
ag hade varit inne i en intensiv 
jobbperiod och längtade efter 
lite lugn och ro. I sinnet fanns 
en lugn stund i en kyrkbänk, 
vacker musik och tid att tänka, 

möjlighet att lyssna till någon klok kol-
legas tankar, meditera över altartavlan 
och helt enkelt känna den frid som jag 
känner särskilt i medeltida kyrkor. 

Sagt och gjort. Via min praktiska app 
valde jag ut lämpligt objekt inom en 
tremilsradie och åkte dit i god tid före 
klockringningen. Hälsar vänligt på 
tjänstgörande personal och kyrkvärdar, 
får en psalmbok och sjunker ner i en 
kyrkbänk. Kollar så att ljudet är avstängt 
på mobilen, blundar och sänder några 
böner angående några aktuella angelä-
genheter. Lugnet infinner sig, men strax 
hör jag prästens milt uppfordrande röst: 
vi blir inte så många idag, så vi sätter oss 
där framme i koret tillsammans.

Automatiskt blir jag ytterst obstinat. 
Vad hände med min kyrkbänksupple-
velse? Måste jag interagera med andra 
människor istället för att sitta här i 
min enskildhet? Medan jag funderar 
har prästen och kantorn redan börjat 
bära fram stolar och jag inser att det 
är lika bra att ge upp och inordna mig. 
Och det blir verkligen en fin stund där 
framme, även om jag skulle ha haft lite 
bättre skor på mig nu när jag inte kunde 
gömma mig i kyrkbänken. 

Efter några veckor funderar jag över 
min reaktion. Även jag, som skriver 
idealiserat om betydelsen av gemen-
skap och att gå utanför boxen, behöver 
kanske enskildheten ibland. Men här 
tänkte jag verkligen utifrån mina egna 
behov och inte utifrån gudstjänsten 
som en gemenskap mellan männ-
iskor. Jag var mig själv närmast och jag 
behövde någon som ryckte mig ur det 
invanda och trygga. 

Imorgon är det den internationella 
kvinnodagen. På många håll firas den 
genom att kvinnor samlas och äter mat 
från olika länder tillsammans. Det är 
invant och tryggt. Vi bekräftar våra 
egna traditioner samtidigt som vi vågar 
smaka på någon ny, exotisk krydda eller 
lär oss uttala något namn på somaliska. 
Men skulle vi våga vara något mer 
radikala?

Att vara emot flyktingmottagning kan 
också vara invant och tryggt. Mode-
ratledaren poserar i oljerock och keps 
i skogen och värnar gränsen, en tydlig 
signal till landsbygdsfolket att han inte 
bara skapar trygghet på Östermalm. 
Och Sveriges just nu största parti, SD, 
är i mångt och mycket ett parti som 
vill bygga på det invanda och trygga, 
åtminstone för vissa. Dom skickar ner 
sin partiledare till gränsen där folk nu 
är desperata av otrygghet och delar ut 
flygblad: Sverige är fullt.

Sverige är inte fullt. Och alla sveri-
gedemokrater är inte rasister i ordets 
egentliga betydelse. Men det handlar 
om 24 procent människor som längtar 
efter en tid då de flesta hette något 
med -sson i efternamn och de slapp 
bli omsprungna på arbetsmarknaden 
av människor mer meriterade än dem 
själva, och som vågat ta steget ut ur 
boxen för att överleva eller 
skapa sig ett bättre liv. 
Kanske dessa 24 procent 
skulle behöva en person 
som milt uppfordrande 
ser dem där de sitter 
hukande i kyrkbänken 
och som uppmunt-
rar dem att komma 
fram och sitta lite 
med de andra? Vi 
är många, men vi 
har rum för några 
till. Kanske vi alla 
upptäcker att det 
inte är så farligt 
ändå med lite inter-
aktion? Hiss Det sägs att 

vårvärmen är på väg!

Diss Coronaviruset 
- särskilt i länder utan tillräck-
lig sjukvård 



w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w

w w
SLA 35SerierLördag 7 mars 2020

VATTUMANNEN Du känner 
för att röja upp ordentligt. Och 

det gäller framför allt med gamla då-
liga rutiner som inte fungerar längre.

FISKARNA Det blir lite stökigt och 
jobbigt under dagen, men det 
är värt alla besvär. Du och din 

kärlek får en riktig helafton och en 
perfekt avslutning.

VÄDUREN Du har ett problem, som 
du tycker måste bli löst under 
dagen. Men varför störa 

andra med saker som du lika gärna 
kan fixa nästa vecka.

OXEN Även om du är ledig så 
känner du dig lite jäktad och 

stressad. Du måste försöka koppla 
av och samla krafter. Frisk luft gör 
dig gott.

TVILLINGARNA Du har en bra 
period just nu och det mesta 

du gör blir bra, men förta dig inte 
och försök att planera för veckan 
som kommer.

KRÄFTAN Det är en hel del 
som måste göras hemma och 

det är bara att sätta igång trots att 
det känns lite trögt. Men det blir 
roligt när du är färdig.

LEJONET Känslorna ligger 
nästan utanpå kroppen och 

du är rastlös och irriterad för att inte 
allt blir precis som du planerat. En 
middag blir kreativ. 

JUNGFRUN Du har haft en job-
big vecka och du har fixat undan 

det mesta. Nu behöver du inte skäm-
mas för att syssla med din hobby.

VÅGEN Du är envis och det 
irriterar en hel del vänner 

att du inte kan ge med dig ens en 
aning. Men du har rätt och ingen kan 
förneka att det blir bra. 

SKORPIONEN Du får en riktig 
kanondag med goda vänner. 

Ni har länge planerat för att göra 
något spännande och nu är det rätt 
tid att göra något kul.

SKYTTEN Var lite försiktig med 
vad du säger. Ett litet gräl blir 

oundvikligt, men det löser du genom 
att vara riktigt ärlig och uppriktig.

STENBOCKEN Du vill gärna 
testa några nya intressanta 

saker och det är ok. Men se upp så 
du inte gör något riskabelt. Du är 
inte riktigt tränad.

HOROSKOPET.

NAMNKRYSSET.

RADIOTIPSET.

NÄRRADIO.

DAGENS SUDOKU.
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VITT BÄLTE

BRUNT BÄLTE

SVART BÄLTE

Och vad 
rekommenderar 

ni i kväll?

Grishjärta.

Grishjärta? 
Är det allt?

Det är ju ALLA HJÄRTANS DAG!

©Dist. by Europapress

sablar! 
bilden är 
alldeles 
snöig.

skrapa
skrapa
skrapa

så där. det 
var bättre.

nån vinter ska jag 
minsann TVINGA 
mamma att 
skruva upp 
termostaten.

lycka
till.

©dist. by europapress

Radio Skövde
90,4 MHz 
Lö: 10.00 Lovsånger 11.00 Mar-
kuskören 12.00 Golden Gate 13.00 
Passionerat 14.00 Gospel 15.00 Sk. 
M. O. Hellström 16.00 Mills Brothers 
17.00 Rätt Liv (R) 18.00 IMV Luft Sö: 
10.00 Gospel 10.30 Inför Gudstjäns-
ten 11.00 Gudstjänst från PK Skövde 

12.30 Hans Köllner 13.00 Scheinkvar-
tetten 14.00 Gospel 15.00 Sk. M. 
Lanth. Varola 16.00 Dixielandmusik 
17.00 Jussi sjunger ut! 18.00 IMV 
Brolle m.fl. 19.00 Inför Rätt liv 20-21 
Rätt liv med O. F. 

Radio Falköping
90,8 MHz 
Lö: 07.00 Andakt från FER/S.t Olof 
med Maria Jensen 08.00 Vad händer 
i kyrkorna (R) 08.15 Andakt från 
FER/S.t Olof (R) 16.00 Vad händer i 
kyrkorna (R) 17.45 Helgmålsringning 
på Falbygden från Gudhem 18.30 
Dansbandsdax 20.30 Musikpärlor 
(R) 21.30 Tankar vid dagens slut Sö: 
08.00 Radio Centern 10.00 Direkt-
sänd Gudstjänst från St Olofskyrkan 
12.30 Studiefrämjandet - Roffes Re-
cords (R) 14.30 Andlig spis med Lasse 
Lindqvist (R) 19.00 Radio Centern (R)

Öppna kanalen
Lö: 07.00 Democracy Now 13.00 De-
mocracy Now 15.00 Zarakören Sköv-
de Stadsteater 2019 17.00 Mänsklig 
svaghet 17.30 Vardagstro 1 18.00 
Branden i Skövde 1759 18.30 Kosovo 
efter kriget 19.00 Mitt i Schack 
385 19.30 Skövdeprofil Doverholm 
20.00 T2 100 år 20.35 Kvarka-
rocken i Tibro 20.45 Billingeracet 
2019 20.55 Ukraina 21.30 Decibel 
22.00 Democracy Now 23.00 Sve-
riges höga narkotikadödlighet vad 
beror den på och vad kan göras Sö: 
07.00 Democracy Now 11.00 Mänsk-
lig svaghet 13.00 Democracy Now 
15.00 Zarakören Skövde Stads-
teater 2019 17.00 Mänsklig svaghet 
17.30 Vardagstro 1 18.00 Branden i 
Skövde 1759 18.30 Kosovo efter kriget 
19.00 Mitt i Schack 385 19.30 Sköv-
deprofil Doverholm 20.00 T2 100 år 
20.35 Kvarkarocken i Tibro 20.45 Bil-
lingeracet 2019 20.55 Ukraina 
21.30 Decibel 22.00 Democracy Now 
23.00 Sveriges höga narkotikadödlig-
het vad beror den på och vad kan 
göras

Vad är sant om socker?
HJÄRTA OCH HJÄRNA. “Barn blir överaktiva av socker!” 
Har du hört det påståendet någon gång? Men stämmer det 
verkligen, vad säger forskningen?

I det här avsnittet av Hjärta och Hjärna tittar vi på 
påståenden som sägs kring socker, vår kanske mest 
utskällda kolhydrat. Vi vrider och vänder på forskningen 
för att ta reda på om påståenden som “Socker är lika 
farligt som heroin” och “Barn blir överaktiva av socker” 
men vi får också höra om bakgrunden till varför vi har 
lördagsgodis, oetisk forskning och får veta mer om 
det så kallade “Marshmellow-testet” – blir man fram-
gångsrik per automatik om man som barn kan vänta på 
belöningen?

Vi gästas också av Maria Ahlsén, hon är disputerad i fy-
siologi vid Karolinska Institutet och har tillsammans med 
kollegan Jessica Norrbom skrivit om vanliga hälsomyter i 
böckerna Frisk utan Flum och Frisk utan fusk.
P4 lördag kl 11.03  
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RADIO ÖVRIG TV

FILMTIPS AV BJÖRN BRÅNFELT

Wilde skrev den 
perfekta pjäsen
Författaren Oscar Wilde 
har skrivit klassiker som 
”Spöket på Canterville” och 
”Dorian Grays porträtt”. 
I en dokumentär berättar 
flera skådespelare om vad 
han har betytt för dem. 
 SVT2 19.05

En lördag fylld 
av vintersport
”Vinterstudion” serverar 
höjdpunkterna från dagens 
tävlingar. Sändningarna 
börjar med herrarnas stört-
lopp från norska Kvitfjell. 
Därefter går turen vidare 
till världscupen i skidor och 
skidskytte. SVT1 10.45

En flodhäst 
i  tesalongen
KOMEDI ¡¡¡¡
Alkoholiserad journalist 
(Roger Allam, suverän) får 
ett deckarliknande upp-
drag: han checkar in på ett 
gods för att lösa ett myste-
rium. Briljant lättsam deli-
katess. (Storbritannien, 
2017) SVT1 0.55

Star wars: The Force 
awakens
SCIENCE FICTION ¡¡¡¡
Actionspäckad rymdålders-
matiné. Han Solo (Harrison 
Ford) och prinsessan Leia 
(Carrie Fisher, 1956–
2016) återses. Sjunde fil-
men. (Star Wars Episode 
VII: The Force Awakens, 
USA, 2015) Kanal 5 21.00

När det är finaldags 
i  Melodifestivalen står 
Robin Bengtsson stadigt 
på Friends arena – och 
låten ”Take a chance” tror 
han stenhårt på.

– Jag gillade den direkt, 
den har någonting i sitt 

melodispråk som jag tycker 
om. Jag skulle beskriva den 
som en singer-songwriter-
låt men med arenarefräng, 
säger Robin Bengtsson.

Bengtsson tävlade i den 
första deltävlingen i Lin-
köping och gick direkt till 
final tillsammans med The 
Mamas.  
 SVT1 20.00

Robin tar chansen 
i Melodifestivalen

UNDERHÅLLNING DOKUMENTÄR SPORT

Fo
to

: F
R

ED
R

IK
 S

A
N

D
B

ER
G

/T
T

Fo
to

: T
T

 

Fo
to

: A
N

D
ER

S 
W

IK
LU

N
D

/T
T

 

Brassed off
KOMEDI ¡¡¡¡
En kolgruva i en småstad i 
Yorkshire hotas av nedlägg-
ning. Så även gruvarbetar-
nas blåsorkester. Ewan 
McGregor, Tara Fitzgerald 
och Pete Postlethwaite är 
fantastiska i Mark Her-
mans film. (Storbritannien, 
1996) SVT1 23.10
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ken i P2. 18.00 Ekot. 18.03 
Operahuset. 19.00 Opera i P2. 
23.00 Jazzradion. 0.00 Nottur-
no. 

P1

5.55 Sjöväder. 6.00 Ekot. 6.03 
Tankar för dagen. 6.10 Natur-
morgon. Läppfiskarnas välfärd  
och poängen med knölar och 
lökar. 7.55 Land- och sjöväder. 
8.00 Ekot. 8.05 Lundströms 
Bokradio. 8.50 Annika Lantz i 
P1. 9.00 Ekot. 9.03 Konflikt. 
10.00 Ekot. 10.03 Spanarna. 
10.45 Borta för alltid. 11.00 
Ekot. 11.03 Medierna. 11.39 
Ekonomiekot Extra. 12.00 Tolv-
slaget. 12.00 Dagens dikt. För-
fattare och skådespelare läser 
poesi från nu och då, när och 
fjärran. 12.05 Pyramiden. 12.30 
Lunchekot. 12.50 Land- och 
sjöväder. Översikt, varningar 
och regionala väderprognoser 
från SMHI för ett dygn framåt. 
12.55 Ekots lördagsintervju. 
Ekots lördagsintervju Johan 
Carlson, generaldirektör Folk-
hälsomyndigheten. Allt fler 
smittas av det nya Coronaviru-
set. Hur säkra kan vi vara på 
att svenska myndigheter lyck-
as hitta de smittade? Hur 
många kommer att bli sjuka? 
13.52 Radiokorrespondenter-
na. Utrikesreportaget. Följ med 
Sveriges Radios korresponden-
ter ut i världen och hör om äm-
nen som bränner och diskute-
ras där de har sin vardag. 
14.00 Ekot. 14.03 Kropp & Själ. 
15.00 Ekot. 15.03 Plånboken. 
15.55 Sjöväder. Översikt, var-
ningar och regionala väder-
prognoser från SMHI för ett 
dygn framåt. 16.00 Ekot. 16.03 
Extrasändning från Ekot. 16.35 
P1 Drama. 16.45 Dagens Eko. 
17.00 Människor och tro. 17.45 
Dagens Eko. 18.00 Helgsmål. 
18.15 Vetenskapsradion Histo-
ria. 19.00 Ekot. 19.03 P1 Kultur. 
19.55 Dagens dikt. 20.00 Ekot. 
20.03 Annika Lantz i P1. 20.50 
Borta för alltid. 21.00 Ekot. 
21.03 Ekots lördagsintervju. 
21.45 Tankar för dagen. 21.50 
Land- och sjöväder. 22.00 Ekot. 
22.05 Konflikt. 23.00 Ekot. 
23.05 P1 Dokumentär. 0.00 
Ekot. 0.02 P3 Musikdokumen-
tär. 1.00 Ekot. 1.02 Medierna. 
1.40 Ekots lördagsintervju. 
2.00 Ekot. 2.02 Människor och 
tro. 2.50 Klassikern. 3.00 Ekot. 
3.02 Filosofiska rummet. 3.50 
Radiokorrespondenterna. 4.00 
Ekot. 4.02 Annika Lantz i P1. 
4.15 Naturmorgon. 5.00 Ekot. 
5.02 Naturmorgon. 

P2 MUSIK

6.00 Ekot. 6.03 Klassisk mor-
gon. 8.00 Text & musik. 9.00 
Ekot. 9.03 Lördagsmorgon i P2. 
12.00 Ekot. 12.03 P2 Dokumen-
tär. 13.00 UR. 14.00 Sisu-uuti-
set. 14.03 Sisutarinat. 15.00 
Folkmusiken i P2. 16.00 Folk-
musiken i P2. 17.00 Folkmusi

P4 SKARABORG

6.00 Ekot. 
6.03 Vaken retrolördag. Retro-
lördag. Musik, tävlingar och 
samtal. Ett program för dig 
som är vaken, helt enkelt. 
7.00 Ekot. 
7.03 Ring så spelar vi. 
9.50 Juniornyheterna Special. 
10.00 Ekot. 
10.03 Melodikrysset. 
11.00 Ekot. 
11.03 Hjärta och hjärna. 
12.00 Ekot. 
12.03 Sportextra. 
14.00 Ekot. 
14.03 P4 Extra. 
16.00 Ekot. 
16.03 Sportextra. 
18.30 P4 Plus. 
19.30 Melodifestivalen. 
23.00 Ekot. 
23.05 Teen Scene. 50-talsrock 
och lite till med Sten Berglind. 
Sten Berglind spelar rockhit-
sen ur sitt privata skivarkiv 
och minns de stora idolerna. 
0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. Ett program för dig 
som är vaken, helt enkelt. Med 
Pamela Taivassalo och Robert 
Frank. 

P3

6.00 Ekot. 6.03 P3 med Heaven 
Small. 6.30 Hanna Hellquist, 
taxen Ines och Jörgen Lötgård i 
P3. 8.30 P3 med Farah Abadi 
och Valle Westesson. 12.00 
Ekot. 12.03 P3:s mest spelade. 
14.00 Ekot. 14.03 P3 med Sara 
Kinberg och Ison Glasgow. 
17.30 P3 med Heaven Small. 
19.00 Ekot. 19.03 Pop i P3. 
20.30 Dans och elektroniskt i 
P3. Dans och elektroniskt i P3 
med Mayka. 22.30 P3 Din 
Gata. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 
Med Pamela Taivassalo och 
Robert Frank. 

SVT BARN
6.35 Claude. 6.50 Alfons Åberg. 7.05 
Fix och trix. 7.20 Om jag var ett djur. 
7.25 Ella, Oscar och Hoo. 7.35 Våfflan. 
7.45 Pyjamashjältarna. 7.55 Philofix. 
8.10 Livet leker. 8.25 Magiska fyran. 
8.35 Arthur & Excalibur. 8.45 Spökpa-
trullen. 9.00 Vid Vintergatans slut. 
14.25 Spegelvänd – teckentolkat. 
14.40 Tracy Beaker kommer tillbaka. 
15.05 På vingliga vingar. 15.25 Ele-
fantprinsessan. 15.50 Pinsamheter. 
16.15 Furiki rullar. 16.25 Djungelbo-
ken. 16.35 Magiska fyran. 16.50 Sa-
firdrakens krafter. 17.00 Ett fall för 
KLURO. 17.10 P King Älling. 17.20 Py-
jamashjältarna. 17.35 Victor & Josefi-
ne. 17.45 Greta Gris. 17.50 Bing. 
18.00 Bolibompa. 18.01 James Blund. 
18.15 Monsterskolan. 18.20 Tripp och 
Tropp upptäcker djur. 18.30 Djungelbo-
ken. 18.40 Emil i Lönneberga. 19.05 
Fixarfesten. 19.25 Det hemsökta hu-
set. 19.45 Furiki rullar. 

KUNSKAPSKANALEN
9.00 UR Samtiden. 15.00 Norge runt. 
15.05 Historiejägarna. 15.35 Antikdu-
ellen. 16.05 Antikmagasinet. 16.35 
Övergivna byggnader. 17.20 Kanaler, 
båtar och kärlek. 18.05 Omöjliga järn-
vägar. 18.55 Gubbar bakom flötet. 
19.25 Världens hotade städer. 20.10 
Året i New Forest. 21.00 Madagaskar: 
Afrikas Galapagos. Sydafrikansk natur-
film från 2018. 21.50 Asiens turbulen-
ta historia. Singaporiansk historieserie 
från 2017. 22.35 Jag är fet. Israelisk 
dokumentär från 2017. 23.25 Ett vil-
dare Europa. 0.15 Murar, gränser och 
taggtråd. 

AXESS
7.00 Veckans bok – 2019. 7.30 Fram-
tidens zeppelinare. 8.30 Varför histo-
ria? 9.40 Makalösa broar. 10.30 Att 
vara eller inte vara Shakespeare. 11.00 
Engelsbergsseminariet 2019: Historia 
och nutid. 14.00 Skådespelare om 
Shakespeare. 15.00 Regnskogens 
hemligheter. 15.50 Mozart och Boc-
cherini i Florens. 16.50 Första stjärnan 
från solen. 17.40 Axess lunchseminari-
um. 18.40 Förklara din forskning. 
19.10 Det vilda Europa. 20.00 Silvrets 
riken. 21.00 Nattvardens hemlighet. 
22.00 Onedinlinjen. 23.00 Singapore – 
Framtidsstaden. 23.50 Filmstjärnan 
och forskaren Hedy Lamarr. 

VIASAT NATURE
6.00 Vildsinta Jorden. 7.35 Naturgal-
ningar. 8.25 Paul O’Grady: kärleken till 
hundarna. 11.40 Flodmonster. 15.00 
Naturens värld: valrossen - tvåtonsjät-
ten. 15.50 Naturens värld: Lobo - var-
gen som förändrade Amerika. 16.40 
Naturens värld: träffa aporna. 17.35 
Naturens värld: gibbonradio. 18.25 De 
vildaste överlevarna. 21.45 Amerikas 
vilda säsonger. Kanada, dokumentärse-
rie, 2019. 22.35 Inuti naturens jättar. 
Brittisk dokumentärserie från 2011. 
23.20 Vilda tuben. 0.10 Märkligt, sant, 
galet. 1.00 Inuti naturens jättar. 1.50 
Veterinären i Yorkshire. 2.35 Rocka 
parken. 3.15 Rädda Sirga. 4.10 Kat-
träddarna. 4.55 Vilda björnräddningar. 

TV12
6.00 Live PD – polisen direkt. 9.00 Nya 
trafikpoliserna. 10.00 Mordutredarna. 
11.00 Hardcore pawn: Pantbanken. 
11.30 Pang i bygget. 13.30 Hardcore 
pawn: Pantbanken. 14.30 Trav: V75 Di-
rekt med V4. 16.00 Trav: V75 Direkt. 
18.00 Polisskolan 4 – kvarterspatrul-
len. 19.50 En fyra för tre. 20.55 Full 
fräs med Stefan och Krister. 21.25 Full 
frys. 22.00 Parlamentet. 23.00 No 
country for old men. Kunskapskanalen 20.10 

Året i New Forest.
TV8 20.00 
Morden i Midsomer.

Kanal 9 21.00 
Criminal minds: Beyond borders.

TV12 20.20 
En fyra för tre.

TV FINLAND
11.12 Yle Nyheter Lappland. 11.20 Yle 
Oddasat. 11.24 Oddasat. 11.40 A-Talk. 
12.20 RSO i Musikhuset. 13.55 En ny 
dag. 15.50 Yle X Pop 2019: Tuure Boe-
lius. 16.20 Yle X Pop 2019: Ruusut. 
16.50 Viki, Köpi & Henkka - utlämnade 
till vetenskap 2. 17.05 Dokumentär-
projekt: Kelet. 18.00 Halv sju. 18.30 
Yle Nyheter TV-nytt. 18.45 Fredagsdo-
kumentären: Nu flyr vi, mamma. 19.00 
Marja Sannikka. 19.30 Yle Nyheter. 
19.45 Sportrutan. 20.00 Fredag. 
20.40 I unge Werthers fotspår. 22.10 
Nyhetsfönstret. 

TV4 GULD
6.00 Glamour. 9.00 Åsa-Nisse på hal 
is. Svensk komedi från 1954. 11.00 Di-
agnosis murder. 14.00 Dynastin. 
16.00 Downton Abbey. 17.30 Hem till 
gården. 18.00 Frasier. Amerikansk 
komediserie från 1995. 19.00 Bröder-
na Cartwright. Amerikansk dramaserie 
från 1960. 20.00 Diagnosis murder. 
Amerikansk kriminalserie från 1993. 
22.00 Tyst vittne. Brittisk kriminalserie 
från 2010. 0.10 Downton Abbey. 1.35 
Tyst vittne. 3.55 Hem till gården. 

TV10
6.00 Alaska state troopers. 7.40 
Mountain men. 9.30 Mythbusters. 
12.50 American pickers. 14.50 Det 
stora fyndkriget. 16.50 Mythbusters. 
19.00 Jay Leno’s garage. Amerikansk 
livsstilsserie från 2018. 20.00 Ameri-
can pickers. Amerikansk realityserie 
från 2013. 21.00 Pawn stars. Ameri-
kansk realityserie från 2016. 22.00 
Real prison breaks. Brittisk dokumen-
tärserie från 2008. 23.05 Drug wars. 
1.05 Ishockey: Boston–Tampa Bay. 
NHL. 4.00 Science of stupid. 5.15 Car-
nival eats. 

KANAL 11
6.00 My lottery dream home. 6.45 
Unga mödrar. 7.35 Home town. 9.25 
Royal Hearts. Amerikansk komedi från 
2018. 11.05 Home town. 12.00 My 
lottery dream home. 13.00 Revenge 
body with Khloé Kardashian. 14.00 
Real housewives of New Jersey. 15.50 
Obsessive compulsive cleaners. Brittisk 
realityserie från 2016. 17.55 The lot-
tery changed my life. Amerikansk reali-
tyserie från 2009. 19.55 The bad skin 
clinic. Brittisk dokumentärserie från 
2019. 22.00 Robbing your relatives. 
Brittisk dokumentärserie från 2019. 
23.05 Body bizarre. 1.55 Cry Wolfe. 
2.50 Scorned: Passion of crimes. 4.35 
Nightmare next door. 5.30 House hun-
ters international. 

ANIMAL PLANET
6.00 Animal battlegrounds. 6.25 Dr 
Jeff: Rocky Mountain vet. 7.15 Lone 
Star law. 8.10 Treehouse masters. 
9.05 The Pool Master. 10.00 Tanked. 
10.55 Swimming with monsters: Steve 
Backshall. 11.50 Mutant planet. 16.25 
Evan goes wild. 17.20 Treehouse mas-
ters. Amerikansk dokumentärserie från 
2016. 20.05 Scaled. 21.00 Dodo he-
roes. 21.55 Swimming with monsters: 
Steve Backshall. 22.50 I was prey. 
2.25 The zoo. 3.15 The vet life. 4.02 
Pit bulls & parolees. 4.49 Vet on the 
loose. 5.12 Escape to Chimp Eden. 
5.35 Animal battlegrounds. 

DISCOVERY
6.00 How it’s made. 6.25 Outback. 
7.10 Salvage hunters. 9.00 Sticker 
shock. 11.00 Gold rush: Dave Turin’s 
lost mine. 13.00 Railroad Alaska. 
16.00 Fast n’ loud. 19.00 Wheeler 
dealers. 20.00 Alaskan bush people. 
21.00 Gold rush. Amerikansk doku-
mentärserie från 2019. 22.00 Gold 
Rush: White water (Special). 23.00 
Kindig customs. 0.00 Wheeler Dealers: 
Dream car. 1.00 Sticker shock. 3.00 
Dual survival. 3.45 Wheeler Dealers: 
Dream car. 4.30 Kindig customs. 5.15 
Outback truckers. 

TV4 FAKTA
6.00 112 – på liv och död. 7.00 En 
plats i solen: Vintersol. 9.00 Live PD – 
polisen direkt. 12.00 Trauma rescue 
squad. 13.00 Veterinären på landet. 
14.00 Världens bästa veterinär. 15.00 
The force: Essex. 16.00 Inside the am-
bulance. 17.00 En plats i solen: Vinter-
sol. 19.00 Live PD – polisen direkt. 
Amerikansk dokumenärserie från 
2016. 22.00 Barn som mördar. Brittisk 
kriminaldokumentär från 2018. 23.00 
Haffad på gränsen. 0.00 Brottsjourna-
len. 1.00 112 – på liv och död. 2.00 
Barn som mördar. 3.00 Haffad på grän-
sen. 4.00 112 – på liv och död. 

BBC BRIT
6.00 Michael McIntyre - happy & glori-
ous. 6.55 Pointless. 7.40 Top Gear. 
8.40 Hypothetical. 9.25 QI. 9.55 
Pointless. 11.25 Top Gear. 12.25 Mi-
chael McIntyre - happy & glorious. 
13.20 Hypothetical. 14.05 QI. 15.05 
Pointless. 16.35 Top Gear. 17.35 Mi-
chael McIntyre - happy & glorious. 
18.30 Hypothetical. 19.15 QI. 20.15 
Pointless. 21.00 8 Out of 10 Cats Does 
Countdown. 21.50 QI. 22.20 Hypothe-
tical. 23.05 Top Gear. 0.05 8 Out of 10 
Cats Does Countdown. 0.55 Hypothe-
tical. 1.40 Top Gear. 2.40 8 Out of 10 
Cats Does Countdown. 3.30 Hypothe-
tical. 4.15 Pointless. 5.00 Top Gear. 

NRK1
7.10 Norge Rundt: Finnmarksløpet. 
7.35 Under midnattssola. 8.15 Avk-
ledd. 8.55 Beat for Beat. 9.55 V-cup 
kombinert: Hopp. 10.50 Vinterstudio. 
10.55 V-cup alpint: Utfor menn. 11.50 
Vinterstudio. 11.55 V-cup langrenn: 30 
km klassisk fellesstart, kvinner. 13.30 
Vinterstudio. 13.55 V-cup skiskyting: 
Stafett kvinner. 15.10 Vinterstudio. 
15.15 Raw Air: Laghopp, menn. 17.00 
V-cup skiskyting: Stafett menn. 18.10 
Vinterstudio. 18.15 Raw Air: Kvalifise-
ring, kvinner. 19.00 Lørdagsrevyen. 
19.45 Lotto-trekning. 19.50 Alle mot 
1. 21.25 Kåss til kvelds. 22.05 Sue 
Perkins i Japan. 23.00 Kveldsnytt. 
23.15 Chicago Fire. 23.55 Ramm, fer-
dig, gå! 0.35 Den glemte polarhelt. 

P1 12.55. Ekots lördagsintervju. 
Stina Gullander/Sveriges Radio

Mer information om tv
SVT1/SVT2: 08–784 20 00
TV3/Viasat: 08–562 02 300
TV4: 08–459 40 00
Kanal 5/Kanal 9: 08-520 55 555
C More: 08-459 28 00
Discovery/Animal Planet  
08-506 53 500
Produktion: TT Nyhetsbyrån, 
tel 08-692 26 00.
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6.00 Simpsons. 6.25 Just shoot me. 
7.15 Community. 8.00 My name is 
Earl. 9.00 The history of comedy. 
10.00 Brit cops. 12.00 Simpsons. 
13.00 Just shoot me. 14.00 Men at 
work. 15.00 The Mick. 

16.00 Man with a plan (R) 
17.00 Brooklyn nine nine 
17.30 Making history (R) 
18.00 Gränsbevakarna USA 

Realityserie från 2018. 
19.00 Lethal weapon 

Amerikansk actionserie 
från 2018. Del 4 av 22. 

20.00 Simpsons (R) 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 20 av 23. 

20.30 Family guy (R) 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 19 av 20. 

21.00 Making history 
Amerikansk komediserie 
från 2016. Del 6–7 av 9. 

22.00 The wedding 
crashers 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
romantisk komedi från 
2005. 

0.25 Ride along 2. FILM ¡¡ Ameri-
kansk komedi från 2016. 2.30 Tattoo 
fixers. 3.25 American dad. 4.15 Cops. 
5.00 2 1/2 män. 5.25 Men at work. 

20.00 Melodifestivalen – 
teckentolkat 
Svensk underhållning från 
2020. Del 6 av 6. Final – 
Stockholm. Melodifestiva-
len 2020: Finalen i Stock-
holm. Vem vinner Melodi-
festivalen 2020? Även 
9/3. 

22.00 Melodifestivalen: 
Eftersnack – 
teckentolkat 
Svensk underhållning från 
2020. Innan glitterkonfet-
tin hunnit landa på mello-
scenen ger Sofia Dalén dig 
en exklusiv stund tillsam-
mans med vinnaren av Me-
lodifestivalen 2020. Även 
10/3. 

22.15 Jills veranda (R) 
Svensk underhållning från 
2020. Del 4 av 6. Shima 
Niavarani. Skådespelaren 
Shima Niavarani kommer 
till Nashville med en öns-
kan om att träffa och för-
stå Donald Trumps väljare 
och supportrar. Även 8/3 i 
SVT1. 

23.15 Dejta (R) 
Svensk dramakomediserie 
från 2020. Del 2 av 8. 

0.00 Antikrundan. 1.00 Husdrömmar – 
syntolkat. 2.00 Vargblod. 
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6.00 Djurparkens hemligheter. 7.00 
Hundräddaren. 8.00 En unge i minuten. 
9.00 Hela England bakar. 10.00 Husjä-
garna. 12.00 Ambulansen. 13.00 Ske-
net bedrar. 13.45 Mord och inga visor. 
14.45 Agatha Raisin. 15.45 Poirot. 

18.00 Mord i paradiset (R) 
Brittiskt kriminalserie från 
2014. Del 1 av 8. 

19.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2020. Del 27 av 99. 

20.00 Huset fullt av skräp 
(R) Brittisk realityserie från 
2012. Del 5 av 5. 

21.00 Ring så städar vi (R) 
Brittiskt realityserie från 
2017. Del 6 av 6. Maxine 
och Jasmine hjälper en son 
i Luton som tar hand om 
sin mamma. Men huset har 
inte städats på ett bra tag. 

21.30 Ring så städar vi (R) 
Brittiskt städprogram från 
2018. Del 1 av 6. 

22.00 Interstellar 
FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
science fiction från 2014. I 
rollerna: Matthew McCon-
aughey och Anne Hatha-
way. 

1.30 Big brother Sverige. 2.30 South-
paw. Amerikanskt actiondrama från 
2015. 5.00 Djurparkens hemligheter. 

6.00 Alla älskar Raymond. 6.30 En 
plats på landet. 8.15 Pascals konditori. 
10.20 Dragons’ den. 11.45 Pappa på 
burk. FILM ¡¡ Amerikansk komedi 
från 2010. 13.55 Bones. 15.55 Navy 
CIS. 

17.50 Million dollar listing 
Los Angeles 
Amerikansk realityserie 
från 2019. Del 10 av 12. 

18.55 Jamie cooks Italy (R) 
Brittisk matlagningsserie 
från 2018. Del 5 av 8. Sici-
ly. Jamie åker till Sicilien på 
jakt efter sensationella re-
cept. 

20.00 Morden i Midsomer 
Brittisk deckarserie från 
2009. Del 4–5 av 7. The 
glitch. En forskare har upp-
täckt oriktigheter i den rå-
dande elektromagnetiska 
teorin. Han avfärdas av kol-
legorna vid universitetet i 
Oxford och av den affärs-
man som har finansierat 
utvecklingen av ett nytt 
system för kontroll av flyg-
trafik. Även 8/3. 

0.05 Laxfiske i Jemen. FILM ¡¡¡ 

Brittisk dramakomedi från 2011. 2.15 
Navy CIS. 3.50 Välkommen till familjen. 
FILM ¡¡¡ Amerikansk komedi från 
2005. 5.30 Alla älskar Raymond. 

6.00 Man caves. 6.20 Man caves. 
7.10 Mysteries at the museum. 8.00 
Dödlig fångst. 10.50 Formel E: Höjd-
punkter Marrakech. 11.50 Gold rush. 
13.50 Arga snickaren. 15.50 Richard 
Hammond’s big. 

16.50 Property brothers 
(R) 

17.45 Grand designs (R) 
18.50 Gold rush (R) 

Amerikansk realityserie 
från 2015. Del 14 av 19. 

19.50 Top gear (R) 
Brittiskt motormagasin 
från 2005. Del 8 av 11. 

21.00 Criminal minds: 
Beyond borders (R) 
Amerikansk kriminalserie 
från 2017. Del 7–8 av 13. 
Jack måste kämpa för att 
hålla huvudet kallt när han 
får veta att hans son job-
bar under täckmantel med 
de mexikanska kartellerna. 

22.55 The walking dead (R) 
Amerikansk thrillerserie 
från 2019. Del 10 av 16. 

23.55 Grand designs (R) 
Brittisk livsstilsserie från 
2018. Del 6 av 7. 

1.00 Arga snickaren. 2.05 Property 
brothers. 2.55 Wheeler dealers. 3.40 
Ghost adventures. 5.10 American 
chopper. 

6.00 Fixer upper (R) 
6.55 Bygglov (R) 
7.55 Nyhetsmorgon 
11.30 Talang (R) 
13.30 Leif GW om: 

Blattarna som byggde 
Sverige (R) 

14.30 Ishockey: Frölunda–
HV71 
SPORT SHL. 

17.55 Keno 
18.00 Trav: V75 Direkt 

SPORT

19.00 TV4Nyheterna 
19.10 Sporten 19.20 TV-
4Vädret 

19.30 Postkodmiljonären 
Svensk frågesport från 
2020. 

19.55 Lotto, Joker och 
Drömvinsten 
Svenskt spelprogram från 
2020. 

20.00 Klassfesten (R) 
Svenskt underhållningsse-
rie från 2019. I säsongens 
sista avsnitt är det Jessica 
Andersson och Dan Ekborg 
som tar plats i klassrum-
met. 

21.30 Solsidan (R) 
Svensk komediserie från 
2019. Mickan gör allt för 
att visa hur lyckad hon är 
när en gammal plågoande 
från högstadiet flyttar in 
på Solsidan. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.05 TV4Vädret 

22.15 Mission: Impossible 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
action från 1996. Efter ett 
misslyckat uppdrag i Prag 
där hela hans team föro-
lyckades blir agenten 
Ethan Hunt felaktigt ankla-
gad för det inträffade. 

0.25 Ödets makt. FILM ¡¡ Ameri-
kansk romantisk komedi från 1999. 
2.30 Madame Bovary. Amerikanskt 
drama från 2014. 5.00 Husjägarna. 

6.00 Sofias änglar – 
teckentolkat (R) 

6.40 Extreme couponing 
(R) 

7.05 Sofias änglar (R) 
8.45 Ullared (R) 
10.45 Vägens hjältar (R) 
11.45 Ullared (R) 
12.45 Sofias änglar (R) 
13.45 Wahlgrens värld (R) 
14.45 Grey’s anatomy (R) 
15.50 Happy feet 

FILM ¡¡¡ Amerikansk 
animerad familjefilm från 
2006. 

18.00 Välkommen till 
Köping (R) 
Svensk realityserie från 
2020. 

19.00 Superstars 2020 (R) 
Svensk underhållning från 
2020. 

20.00 Trafikpoliserna (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2020. Ullis och hen-
nes kollegor håller en stor 
insats med inriktning på 
mobilanvändning i trafiken. 

21.00 Star wars: The Force 
awakens 
FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
science fiction från 2015. 
Det har gått 30 år sedan 
Luke Skywalker besegrade 
Darth Vader och rebellerna 
kullkastade Rymdimperiet. 
I rollerna: Adam Driver och 
Daisy Ridley. 

23.50 Sommaren med 
släkten (R) 
Svensk komediserie från 
2020. Jens och Åsa ska 
hyra ut huset för att få råd 
att åka bort, men de hade 
inte räknat med hur oer-
hört kräsna och jobbiga hy-
resgäster kan vara. 

0.15 Helt perfekt. 0.40 Law & order: 
Special victims unit. 3.10 Wahlgrens 
värld. 3.50 Trafikpoliserna. 4.35 Super-
stars 2020. 5.15 Vägens hjältar. 

6.30 Uppdrag granskning 
(R) 

7.30 Skavlan (R) 
8.30 Go’kväll (R) 
9.15 Jills veranda (R) 
10.15 Första dejten (R) 
10.45 Vinterstudion 
11.00 Alpint: Världscupen 

SPORT Världscupen. 
12.00 Längdåkning: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

13.30 Vinterstudion 
14.00 Skidskytte: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

15.15 Vinterstudion 
17.00 Skidskytte: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

17.50 Helgmålsringning 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.15 Sverige! 

Svenskt kulturmagasin 
från 2020. 

18.45 Vem vet mest? 
Svensk frågesport från 
2020. 

19.30 Rapport 
19.45 Sportnytt 
20.00 Melodifestivalen 

Svensk underhållning från 
2020. Även 9/3 i SVT24. 

22.00 Melodifestivalen: 
Eftersnack 
Svensk underhållning från 
2020. Även 10/3 i SVT24. 

22.15 Erkännandet 
Brittisk kriminalserie från 
2019. Även 9/3. 

23.05 Rapport 
23.10 Brassed off 

FILM ¡¡¡¡ Brittisk 
komedi från 1996. I roller-
na: Ewan McGregor och 
Tara Fitzgerald. 

0.55 En flodhäst i tesalongen. FILM

¡¡¡¡ Brittisk komedi från 2017. 
2.25 Stan Lee’s lucky man. 5.00 Vem 
vet mest? 5.45 Sverige! 

7.50 Hämnd och kärlek (R) 
10.20 Petra får en baby (R) 
10.50 Ett tufft år för Peltsi 
11.20 Utrikesbyrån (R) 
11.50 Babel (R) 
12.50 Symbolernas 

hemliga värld (R) 
13.20 Den stora 

modelljärnvägskampen 
(R) 

14.05 Vetenskapens värld 
(R) 

15.05 Sverige idag på 
romani chib, arli 

15.15 Sverige idag på 
romani chib, lovari 

15.25 Fotboll: Sverige–
Danmark 

16.00 Rapport 
16.05 Fotboll: Sverige–

Danmark 
17.30 Egenland – Finland 

är fantastiskt (R) 
17.40 Vykort från Europa 

(R) 
17.50 Skidskytte: 

Världscupen 
18.15 Vinterstudion 
18.30 Drottning Sonjas 

barndomshem (R) 
19.00 Kulturstudion 
19.05 Oscar Wilde 

Brittisk dokumentär från 
2018. 

20.00 Kulturstudion 
Svenskt kulturmagasin 
från 2020. 

20.05 Salome, opera av 
Richard Strauss 
Österrikisk operaföreställ-
ning från 2018. 

21.55 Kulturstudion 
22.00 The day 
22.55 Tala om sex – Ottars 

liv (R) 
23.50 Hobbyhorse 

revolution (R) 
0.50 Vem kan utmana Trump? 1.45 
Sportnytt. 

6.00 Bilprovningen 
6.50 Hemliga beundrare 
7.40 Kids do the craziest 

things (R) 
8.05 Jo Frost: Nanny on 

Tour 
9.05 Marlon 
10.05 How I met your 

mother 
12.05 Flower shop 

mystery: Dearly 
depotted 
Kanadensiskt drama från 
2016. I rollerna: Brooke 
Shields och Abby Knight. 

14.00 Svenska truckers 
15.00 Frusna vägar (R) 
16.00 Lyxfällan (R) 

Svensk livsstilsserie från 
2020. 

17.00 Me and Earl and the 
dying girl 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
dramakomedi från 2015. I 
rollerna: Thomas Mann, RJ 
Cyler, Olivia Cook. 

19.20 Den stora jakten 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2011. I roller-
na: Jack Black, Steve Mar-
tin, Owen Wilson. 

21.30 X-Men: The last 
stand 
FILM ¡¡¡ Amerikansk 
action från 2006. Ett läke-
medelsföretag som samar-
betat med USA:s regering 
hittar ett botemedel mot 
mutanters superkrafter. I 
rollerna: Hugh Jackman, 
Halle Berry, Ian McKellen. 

23.50 Mumien: 
Drakkejsarens grav 
FILM ¡¡ Amerikanskt 
äventyr från 2008. I roller-
na: Brendan Fraser, Jet Li, 
Maria Bello. 

2.00 Spionernas bro. FILM ¡¡¡¡ 

Amerikansk dramathriller från 2015. 
4.25 How I met your mother. 5.10 
Hemliga beundrare. 

23.10 Brassed off. 20.00 Kulturstudion. 21.30 X-Men: The last stand. 20.00 Klassfesten. 20.00 Trafikpoliserna.

TV4 FILM
7.55 Men who stare at goats. 9.55 
Kärleken checkar in. Amerikansk ro-
mantisk komedi från 2002. 12.00 17 
again. Amerikansk komedi från 2009. 
14.05 Bäst före. Svensk dramakomedi 
från 2013. 16.15 Se upp för dårarna. 
Svensk dramakomedi från 2007. 18.30 
Man of the year. Amerikansk komedi 
från 2006. 21.00 Falling in love. Ameri-
kanskt drama från 1984. 23.05 Four 
brothers. Amerikansk action från 2005. 
1.20 Old school. Amerikansk komedi 
från 2003. 3.15 Den siste mohikanen. 
5.25 Close up. 

C MORE FIRST
6.00 The wife. 7.45 Livets skola. 
Fransk dramakomedi från 2017. 9.40 
Madame. Fransk komedi från 2017. 
11.10 Pettson och Findus – Findus flyt-
tar hemifrån. Tysk barnfilm från 2018. 
12.30 Halvdan Viking. Svensk familje-
film från 2017. 14.05 Lyckligare kan 
ingen vara. Svensk komedi från 2018. 
15.55 Second act. Amerikansk komedi 
från 2018. 17.35 Holy lands. Franskt 
drama från 2017. 19.15 Honey: Rise 
up and dance. Amerikanskt drama från 
2018. 20.55 Billy Elliot. Brittisk-franskt 
drama från 2000. 22.55 The mercy. 
Brittiskt drama från 2018. 0.35 A dog 
called Money. Irländsk dokumentär från 
2019. 2.10 The first purge. Ameri-
kansk action från 2018. 3.45 Wunder-
land. 5.15 Close up. 

C MORE HITS
7.05 Karsten och Petra på skattjakt. 
8.25 Dubbeldeckarna och Mörkerman-
nen. 9.45 Tårtgeneralen. Svensk 
dramakomedi från 2018. 11.25 Juras-
sic World: Fallen Kingdom. Amerikansk 
action från 2018. 13.30 Stieg Larsson 
– mannen som lekte med elden. Svensk 
dokumentärfilm från 2018. 15.05 Clo-
se up. 16.05 Dumplin’. Amerikansk 
komedi från 2018. 17.55 Ready Player 
One. Amerikanskt sci fi-äventyr från 
2018. 20.10 Pacific rim: Uprising. 
Amerikansk action från 2018. 22.00 
Beck: Den tunna isen. Svensk thriller 
från 2016. 23.40 Fifty shades freed. 
Amerikanskt drama från 2018. 1.25 
Skyscraper. Amerikansk action från 
2018. 3.05 The 15:17 to Paris. Ameri-
kansk thriller från 2018. 4.35 Lyrro – 
ut & invandrarna. 

C MORE SERIES
6.10 Friday night lights. 7.35 Hank 
Zipzer: Världens bästa underpresterare. 
9.40 Solsidan. 11.35 Friday night 
lights. 17.15 Ture Sventon och Bermu-
datriangelns hemlighet. 18.40 Wild 
kids. Svensk realityserie från 2019. 
19.25 Enkelstöten. Svensk dramako-
mediserie från 2019. 21.00 Tunn is. 
Svensk thrillerserie från 2019. 21.40 
The little drummer girl. Amerikansk 
thrillerserie från 2018. 22.25 The new 
pope. Brittisk dramaserie från 2019. 
2.45 Deep water. 5.20 Friday night 
lights. 

VIASAT PREMIERE
7.00 Helan och Halvan. 9.00 Leave no 
trace. 11.00 Fighting with my family. 
Brittisk-amerikansk komedi från 2019. 
12.50 Mysteriet om herr Länk. Ameri-
kansk animerad film från 2019. 14.25 
Mom Squad. Dansk komedi från 2019. 
16.05 Avengers: Endgame. Amerikansk 
science fiction-action från 2019. 
19.00 Booksmart. Amerikansk komedi 
från 2019. 21.00 Happy death day 2U. 
Amerikansk skräck från 2019. 23.00 
The shape of water. Amerikanskt drama 
från 2017. 1.05 Harajuku. Norskt dra-
ma från 2018. 3.00 Happy death day 
2U. Amerikansk skräck från 2019. 5.00 
The Hustle. 

VIASAT FILM ACTION
6.00 The man who wasn’t there. 8.00 
Ultimate Avengers – the movie. 10.00 
Vildhäxan. Dansk familjefilm från 2018. 
12.00 Ultimate Avengers 2 - Rise of 
the Panther. Amerikansk animerad film 
från 2006. 14.00 Ankdammen. Svensk 
komedi från 2019. 16.00 Goosebumps 
2. Amerikansk komedi från 2018. 
18.00 Captain Marvel. Amerikansk ac-
tion från 2019. 20.00 The spy who 
dumped me. Amerikansk komedi från 
2018. 22.00 Glass. Amerikansk thriller 
från 2019. 0.10 Tomb raider. Ameri-
kansk action från 2018. 2.10 Hunter 
killer. Amerikansk action från 2018. 
4.10 Flykten från New York. 
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FILMTIPS AV BJÖRN BRÅNFELT

DNA-spår ger 
 polis nytt hopp
I den danska kriminalserien 
”DNA” följer vi polisen Rolf 
Larsen (Anders W Berthel-
sen) och hans sökande 
efter sin dotter som för
svann för fem år sedan. 
Nya spår leder honom till 
Polen. SVT1 21.00

Författaren som 
skrivit åt Björk
”Babel” gästas av den 
isländske författaren Sigur-
jón Birgir Sigurðsson, som 
bland annat skrivit låt
texter till Björk och Sugar-
cubes. Vi får också möta 
75åringen Mumintrollet. 
 SVT2 20.00

Jägarna 2
THRILLER ¡¡¡
Senkommen uppföljare 
(”ettan” är från 1996) med 
Rolf Lassgård som tjurig 
Stockholmspolis tillbaka 
i hembygden i norr. Han ska 
utreda ett mord och dras in 
i nervig tvekamp med lokal 
kollega (Peter Stormare). 
(Sverige, 2011) TV4 22.15

Central intelligence
ACTIONKOMEDI ¡¡
Kille som var skolans 
mobboffer (Kevin Hart), nu 
CIAagent, kontaktar gam
mal klasskompis (Dwayne 
Johnson) inför high school
återförening – och drar in 
honom i en spionhistoria. 
Tunn handling, men lite kul. 
(USA, 2016) TV3 21.00

När ”Mästarnas mästare” 
startar för säsongen är det 
med ett gäng som ganska 
nyligen avslutat sina fram
gångsrika karriärer.

– Det var en jättehärlig 
upplevelse att få umgås 
med elitidrottare från 

andra grenar och höra 
deras historier. Som ensam 
vinteridrottare i den grupp 
jag hamnade i var det extra 
roligt att få hänga med 
sommaridrottare, säger 
skidåkaren Ida Ingemars-
dotter.

Ida Ingemarsdotter lade 
skidorna på hyllan förra 
våren. SVT1 20.00

Nya atleter slåss 
om mästartiteln

SÄSONGSSTART SERIESTART MAGASIN
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Shrek
FAMILJEFILM ¡¡¡¡
Första filmen som fått en 
Oscar som bästa anime
rade film – välförtjänt. 
Träsk troll med åsna i släp
tåg ska rädda prinsessa 
i nöd. Rösterna görs av 
bland andra Samuel Fröler 
och Helena af Sandeberg. 
(USA, 2001) TV6 15.05
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suuutiset. 16.03 Kielipuoli. 
17.00 Jazzradion. 17.55 Opera i 
P2. 22.00 Kalejdoskop. 0.00 
Notturno. 

P1

5.55 Sjöväder. 6.00 Ekot. 6.03 
Ekonomiekot Extra. 6.25 Meny. 
6.55 Landväder. 7.00 Ekot. 7.03 
Vetenskapspodden. 7.50 Ra
diofynd. 7.55 Land och sjövä
der. 8.00 Ekot. 8.05 Söndagsin
tervjun. 8.55 P1 Kultur. 9.00 
Ekot. 9.03 Godmorgon, värl
den! 11.00 Ekot. 11.03 Guds
tjänst. 12.00 Husesyn. 12.30 
Lunchekot. 12.50 Land och 
sjöväder. Översikt, varningar 
och regionala väderprognoser 
från SMHI för ett dygn framåt. 
12.55 P1 Kultur. 13.00 Radio
korrespondenterna. Följ med 
Sveriges Radios korresponden
ter ut i världen och hör om äm
nen som bränner och diskute
ras där de har sin vardag. 
13.30 Kaliber. 14.00 Ekot. 14.03 
Stil. 15.00 Ekot. 15.03 P1 Doku
mentär. Sölvesborg  när SD 
tar makten. Vännerna Louise 
Erixon (SD) och Emilie Piltham
mar (fd. M) bryter trettio års 
isolering för SD, som får verk
lig politisk makt. 15.55 Sjövä
der. Översikt, varningar och re
gionala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 
16.00 Ekot. 16.03 Vetenskaps
radion Klotet. 16.45 Dagens 
Eko. 17.00 Filosofiska rummet:. 
17.45 Dagens Eko. 18.00 Medi
erna. 18.35 Ekonomiekot Extra. 
19.00 Ekot. 19.03 Söndagsin
tervjun. 19.50 Klassikern. 20.00 
Ekot. 20.03 Snedtänkt. 21.00 
Ekot. 21.03 Lundströms Bokra
dio. 21.50 Land och sjöväder. 
22.00 Ekot. 22.05 Godmorgon, 
världen! 0.00 Ekot. 0.02 Radio
korrespondenterna. 0.35 
Kroppskontakt. 1.00 Ekot. 1.02 
P1 Dokumentär. 2.00 Ekot. 
2.02 Jobba, sova, dö. 2.35 Eko
nomiekot Extra. 3.00 Ekot. 3.02 
Konflikt. 4.00 Ekot. 4.02 Ekots 
lördagsintervju. 5.00 Ekot. 5.02 
Vetenskapsradion nyheter. 
5.29 P1morgon. 5.30 Ekot. 
5.35 Ring P1. Med Tova Nils
son. 5.45 Morgonandakt. Purim 
 Annebelle Gyllenspetz. Kvin
nodagen och den judiska hög
tiden har något gemensamt. 

P2 MUSIK

6.00 Ekot. 6.03 Andliga sånger. 
7.00 Konsertti. 7.30 Sisuuuti
set. 7.33 Viikkosisu. 8.30 Sisu
uutiset. 8.33 Meän pyhä. 9.00 
Ekot. 9.03 Söndagsmorgon i 
P2. 11.00 Text & musik. Sago
kungen. Högt uppe på en klip
pa i södra Bayern, precis vid 
foten av Alperna, ligger ett av 
världens vackraste slott. Här 
försökte kung Ludvig II skapa 
ett romantikens sanna rike 
med hjälp av myter och musik. 
12.00 Ekot. 12.03 Musikrevyn i 
P2. 14.00 Klassiska podden. 
15.00 SR Sameradion. 16.00 Si

P4 SKARABORG

6.00 Ekot. 
6.03 Vaken retrosöndag. 
7.00 Ekot. 
7.03 Fatta familjen. 
8.00 Ekot. 
8.05 Hälsning till framtiden. 
Henriks historia 1939. Henrik 
bor i Helsingfors när Ryssland 
anfaller Finland och det finska 
vinterkriget bryter ut. 
8.20 SöndagsMorgan i P4. 
10.30 Nyheter P4 Skaraborg. 
Skaraborgs största radiokanal 
ger dig senaste nytt där du 
bor. 
10.33 Svensktoppen. 
11.30 Nyheter P4 Skaraborg. 
Skaraborgs största radiokanal 
ger dig senaste nytt där du 
bor. 
11.33 Sportextra. 
13.30 Nyheter P4 Skaraborg. 
13.33 P4 Extra. 
15.00 Ekot. 
15.03 Sportextra. 
19.30 P4 Dans. 
21.00 Ekot. 
21.03 P4 Plus. 
21.40 Karlavagnen. 
0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. Musik, tävlingar 
och samtal.

P3

6.00 Ekot. 6.03 P3 med Heaven 
Small. 6.30 P3 Historia. 8.30 
P3 med Farah Abadi och Valle 
Westesson. 12.00 Ekot. 12.03 
Digilistan. Med Emma Percival. 
14.30 P3 med Sara Kinberg 
och Ison Glasgow. 17.30 P3 
Musikdokumentär. 19.00 Ekot. 
19.03 P3 Dokumentär. Gizmon
dos miljardkrasch. 21.00 Ekot. 
21.03 Verkligheten i P3. 22.00 
Ekot. 22.05 P3 Soul. Så starta
de allt för Seinabo Sey, Beldina 
och kompani. 0.00 Ekot. 0.02 
Vaken. Med Wivianne Sved
berg och Peter Sundberg. 

SVT BARN
6.35 Victor & Josefine. 6.50 Alfons 
Åberg. 7.05 Regnbågsstadens hjälte. 
7.20 Dinosaurietåget. 7.30 Luo Bao 
Bei. 7.40 Fix och trix. 7.50 Hotell Kan-
tarell. 8.15 Fixarna. 8.20 Andys safari-
äventyr. 8.35 Magiska fyran. 8.50 Ro-
bin Hoods rabalder och rackartyg. 9.00 
Fixa rummet. 14.25 Spegelvänd – syn-
tolkat. 14.40 Tracy Beaker kommer till-
baka. 15.05 På vingliga vingar. 15.30 
Elefantprinsessan. 15.50 Pinsamheter. 
16.15 Furiki rullar. 16.25 Abel och 
Fant. 16.37 Superkrypen. 16.50 Sa-
firdrakens krafter. 17.00 Ett fall för 
KLURO. 17.10 P King Älling. 17.20 
Mästerflygarna. 17.35 Octonauterna. 
17.45 Daniel Tigers kvarter. 18.00 Bo-
libompa. 18.01 Simon. 18.10 Bilaku-
ten. 18.20 Hej Jycke. 18.30 Alfons 
Åberg. 18.40 Dockäventyren. 18.55 
Spookys. 19.15 Det hemsökta huset. 
19.40 Gumballs fantastiska värld. 
19.50 Abel och Fant. 

KUNSKAPSKANALEN
9.00 UR Samtiden. 15.00 Norge runt. 
15.05 Jag är fet. 16.00 Mat med Mos-
ley. 16.50 Året i New Forest. 17.40 
Dox: The King – Elvis och drömmen om 
Amerika. 19.25 Omöjlig ingenjörs-
konst. Brittisk vetenskapsserie från 
2019. 20.10 Ett vildare Europa. Hol-
ländsk dokumentärserie från 2019. 
21.00 Emilie – Sveriges första kvinnli-
ga deckarförfattare. Svensk dramado-
kumentär från 2020. 21.50 Mellan 
himlavalv och jordklot. Colombiansk-
chilensk faktaserie från 2018. 22.45 
Omöjliga järnvägar. Brittisk faktaserie 
från 2018. 23.35 Ambulanskvinnor vs 
patriarkatet. 0.35 Historien om Kina. 

AXESS
7.00 Skådespelare om Shakespeare. 
8.00 Första stjärnan från solen. 8.50 
Mozart och Boccherini i Florens. 9.40 
Det vilda Europa. 10.30 Axess lunchse-
minarium. 14.00 Filmstjärnan och fors-
karen Hedy Lamarr. 15.00 Silvrets ri-
ken. 16.00 Onedinlinjen. 17.00 Pane-
len. 17.30 Förklara din forskning. 
18.00 Framtidens zeppelinare. 19.00 
Veckans bok – 2019. 19.30 Att vara 
eller inte vara Shakespeare. 20.00 Ma-
kalösa broar. Brittisk reportageserie 
från 2016. 20.45 Singapore – Fram-
tidsstaden. 21.40 En ny bok. 22.00 
Studio Axess. 22.30 Regnskogens 
hemligheter. 23.20 Nattvardens hem-
lighet. 

VIASAT NATURE
6.00 Pinsamma husdjur. 8.25 Lunnefå-
gelspatrullen. 9.15 Björnar - de ultima-
ta överlevarna. 10.05 Naturens värld: 
apätande örnar. 10.55 Naturens värld: 
gibbonradio. 11.45 Den stora gravsän-
kan - Afrikas vilda hjärta. 14.15 De vil-
daste överlevarna. 15.00 Amerikas vil-
da säsonger. 15.50 Den stora ameri-
kanska upptiningen. 18.50 Naturens 
värld: Mexikos Batman. 19.40 De stora 
kattdjurens land. 0.40 Märkligt, sant, 
galet. 1.25 Inuti naturens jättar. 2.15 
Veterinären i Yorkshire. 3.00 Rocka 
parken. 3.45 Rädda Sirga. 4.35 Kat-
träddarna. 5.20 Djurens upptåg. 

TV12
9.00 Nya trafikpoliserna. 10.00 Police 
interceptors. 11.00 Cheaters. 12.00 
Hardcore pawn: Pantbanken. 12.30 
Trav: V64 Direkt. 14.30 Grand Slam 
75. Svenskt travmagasin från 2020. 
17.30 Hardcore pawn: Pantbanken. 
18.00 Brynolf & Ljung – street magic. 
18.30 Magiska blåsningar. 19.00 
Heathrow. 20.00 Drogsmugglarna. 
21.00 Nya trafikpoliserna. 22.00 Obli-
vion. 0.30 Under belägring 2. Kunskapskanalen 20.10 

Ett vildare Europa.
TV8 20.30 
Barnens drottning.

Kanal 9 21.00 
Criminal minds: Beyond borders.

TV12 20.00 
Drogsmugglarna.

TV FINLAND
8.15 Namnsdagsgratulationer: 8.3. 
8.16 Leksakshörnan. 8.30 Superhjäl-
parna. 9.00 Råttan Boris. 10.25 Mikae-
la & Thomas. 10.40 Yles morgon. 
11.35 Morgonettan. 12.15 Dröm Ab: 
En livslång uppgift. Del 7 av 7. 12.45 
UMK20: Final. 14.35 Mellan spisen och 
knytnäven. 15.10 Sylt. 16.15 Fredag. 
16.55 RSO i Musikhuset. 18.00 Ström-
sö. 18.30 Yle Nyheter TV-nytt. 18.40 
Flinkkilä & Tastula. 19.30 Yle Nyheter. 
19.45 Sportrutan. 20.05 Paradiset. Del 
5 av 8. 20.50 Yle live: ABREU. 21.45 
Nyhetsfönstret. 3.00 Nyhetsfönstret. 

TV4 GULD
6.25 Hem till gården. 9.00 Åsa-Nisse 
flyger i luften. Svensk komedi från 
1956. 11.00 Diagnosis murder. 14.00 
Dynastin. 16.00 Downton Abbey. 
18.00 Miss Marple. Brittisk kriminalse-
rie från 2005. 19.05 Bröderna Cartw-
right. Amerikansk dramaserie från 
1960. 20.05 Diagnosis murder. Ameri-
kansk kriminalserie från 1994. 22.05 
Tyst vittne. Brittisk kriminalserie från 
2010. 0.15 Downton Abbey. 2.15 Tyst 
vittne. 5.00 Gomorron Bill! Svensk 
komedi från 1945. 

TV10
6.00 Alaska state troopers. 8.30 
Mountain men. 10.30 Mythbusters. 
12.40 Det stora fyndkriget. 15.40 
Mythbusters. 19.00 Drain the oceans. 
Amerikansk dokumentärserie från 
2018. 20.00 American pickers. Ameri-
kansk realityserie från 2013. 21.00 
Pawn stars. Amerikansk realityserie 
från 2016. 22.00 Real prison breaks. 
Brittisk dokumentärserie från 2008. 
23.05 Drug wars. 1.05 Cops. 3.25 Sci-
ence of stupid. 5.10 Carnival eats. 

KANAL 11
6.00 My lottery dream home. 8.05 
Unga mödrar. 9.00 90 days to wed. 
9.55 90 days to wed: Tell all. 12.00 My 
lottery dream home. 13.00 Revenge 
body with Khloé Kardashian. Ameri-
kansk realityserie från 2018. 13.55 
Real housewives of New Jersey. Ameri-
kansk realityserie från 2017. 15.55 My 
600-Lb Life. Amerikansk dokumentär-
serie från 2018. 20.00 Red riding 
hood. Amerikansk skräck från 2011. 
22.05 Robbing your relatives. Brittisk 
dokumentärserie från 2019. 23.05 
Fråga Olle-dokumentären. Svensk do-
kumentär från 2013. 0.00 Body bizar-
re. Amerikansk realityserie från 2014. 
1.55 Cry Wolfe. 2.50 Scorned: Passion 
of crimes. 4.35 90 days to wed. 5.30 
House hunters international. 

ANIMAL PLANET
6.00 Snow Leopards of Leafy London. 
6.25 Dr Jeff: Rocky Mountain vet. 7.15 
Vet on the loose. 7.40 Celebrity animal 
encounters. 8.10 Treehouse masters. 
9.05 The Pool Master. 10.00 Tanked. 
10.55 Guardians of the glades. 11.50 
Amanda to the rescue. 13.40 Celebrity 
animal encounters. 14.10 How do ani-
mals do that. 14.35 Animal cribs. 
16.25 Evan goes wild. 17.20 Lone Star 
law. 18.15 The vet life. 19.10 Catching 
monsters. 20.05 Coyote Peterson: Re-
turn to the wilderness. 20.35 How do 
animals do that. 21.00 Extinct or alive. 
21.55 Guardians of the glades. 22.50 
Alaskan bush people. 1.35 Dodo hero-
es. 2.25 Scaled. 3.15 The vet life. 4.02 
Pit bulls & parolees. 4.49 Vet on the 
loose. 5.12 Escape to Chimp Eden. 

DISCOVERY
6.00 How it’s made. 6.25 Blowing up 
history. 7.10 How do they do it? 8.00 
Homestead rescue. 10.00 Kindig cus-
toms. 13.00 Mighty ships. 15.00 
Moonshiners. 16.00 Salvage hunters. 
19.00 Building off the grid. 20.00 Mig-
hty truckers. 21.00 Unexplained & un-
explored. 22.00 Blowing up history. 
23.00 Gold rush. 0.00 Gold Rush: 
White water (Special). 1.00 Mighty 
ships. 3.00 Salvage hunters. 4.30 How 
do they do it? 

TV4 FAKTA
6.00 112 – på liv och död. 7.00 En 
plats i solen: Vintersol. 9.00 Live PD – 
polisen direkt. 11.55 Trauma rescue 
squad. 12.55 Veterinären på landet. 
13.55 Världens bästa veterinär. 14.55 
Stacey Dooley undersöker. 16.05 Vete-
rinären på Bondi Beach. 17.00 En plats 
i solen: Vintersol. 19.00 Live PD – poli-
sen direkt. 21.50 Simons val - att välja 
döden. 23.50 60 dagar i fängelse. 
0.50 112 – på liv och död. 1.50 Si-
mons val - att välja döden. 3.35 112 – 
på liv och död. 

BBC BRIT
6.00 Pointless. 7.30 QI. 8.30 Hypothe-
tical. 9.15 Top Gear. 10.15 QI. 11.15 
Michael McIntyre - happy & glorious. 
12.10 Hypothetical. 12.55 Top Gear. 
13.55 China: A new world order. 14.50 
Pointless. 15.35 QI. 16.35 Michael 
McIntyre - happy & glorious. 17.30 Top 
Gear. 18.30 China: A new world order. 
19.25 QI. 20.25 Pointless. 21.10 Mi-
chael McIntyre - happy & glorious. 
22.05 Hypothetical. 22.50 Top Gear. 
23.50 China: A new world order. 0.45 
QI. 1.15 Michael McIntyre - happy & 
glorious. 2.10 Hypothetical. 2.55 Top 
Gear. 3.55 Pointless. 4.40 QI. 5.10 8 
Out of 10 Cats Does Countdown. 

NRK1
7.35 Hva feiler det deg? 8.15 Alle mot 
1. 9.45 Nytt på Nytt. 10.15 Vinterstu-
dio. 10.25 V-cup alpint: Super-G menn. 
11.25 Vinterstudio. 11.30 V-cup lan-
grenn: 50 km klassisk fellesstart, 
menn. 13.45 V-cup skiskyting: Felles-
start menn. 14.30 Raw Air: Menn. 
16.15 Vinterstudio. 16.30 X Games. 
17.00 Vinterstudio. 17.10 Raw Air: 
Kvinner. 18.45 Vinterstudio. 19.00 
Søndagsrevyen. 19.45 Sportsrevyen. 
20.15 Tore på sporet. Del 2 av 6. 
20.55 Scandinavian Star. Del 1 av 6. 
21.55 Tynn is. Svensk spenningsserie. 
Del 5 av 8. 22.40 Finnmarksløpet. 
23.00 Kveldsnytt. 23.15 Vera. 0.45 
Sue Perkins i Japan. 1.35 Alle mot 1. 
3.05 Lindmo. 3.55 Jens i Canada. 

P1 9.03. Godmorgon, världen! 
 Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Mer information om tv
SVT1/SVT2: 08–784 20 00
TV3/Viasat: 08–562 02 300
TV4: 08–459 40 00
Kanal 5/Kanal 9: 08-520 55 555
C More: 08-459 28 00
Discovery/Animal Planet  
08-506 53 500
Produktion: TT Nyhetsbyrån, 
tel 08-692 26 00.
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Textning av program nås via respektive kanals text-tv: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, Sjuan, Barnkanalen och Kunskapskanalen, sid 199. FILMKANALER

6.00 Simpsons. 6.25 Just shoot me. 
7.15 Community. 7.40 My name is 
Earl. 8.05 The history of comedy. 9.00 
Superstore. 10.00 Brit cops. 12.00 
Fresh off the boat. 13.00 Brooklyn nine 
nine. 13.35 Simpsons. 14.05 Simp-
sons. 15.05 Shrek. FILM ¡¡¡¡ 

Amerikanskt animerat äventyr från 
2001. 

17.00 Man with a plan 
18.00 Face off 

Amerikansk reality från 
2017. Del 6 av 10. 

19.00 Tattoo fixers 
Brittisk realityserie från 
2018. Del 15 av 15. 

20.00 Amazing race 
Amerikansk realityserie 
från 2016. Del 6 av 12. La
gen åker till Yerevan i Ar
menien där de tävlar om 
ett expresspass. 

21.00 Svenska fall (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2019. Del 7 av 7. 

22.00 Taken 
Amerikansk thrillerserie 
från 2017. Del 7 av 10. 

23.00 NCIS: Los Angeles 
0.00 Gränsbevakarna USA. 1.00 The 
Mick. 2.00 Tattoo fixers. 2.55 NCIS: 
Los Angeles. 3.40 Taken. 4.25 2 1/2 
män. 4.45 Men at work. 5.10 Amazing 
race. 

20.00 Mästarnas mästare  
– syntolkat 
Svensk underhållning från 
2020. Del 1 av 10. Grupp 
1: Susanna Kallur (fri
idrott), Michel Tornéus 
 (friidrott), Josefine Öqvist 
(fotboll), Jörgen Kruth 
(MMA) och Ida Ingemars
dotter (längdskidor). Även 
9/3 i SVT1. 

21.00 Columbo (R) 
Amerikansk kriminalserie 
från 1973. Del 8 av 8. A 
friend in deed. 

22.35 Petra får en baby (R) 
Dansk relationsserie från 
2018. Del 3 av 8. Petra 
och Asbjørn ska testa hur 
de fungerar tillsammans 
som nyblivna föräldrar. 

23.05 Utrikesbyrån (R) 
Svenskt samhällsmagasin 
från 2020. Del 1 av 15. 
Inom en generation kom
mer vita amerikaner inte 
längre att vara i majoritet  
i USA, utan en av flera mi
noriteter. 

23.35 Janne Josefsson – 
teckentolkat (R) 
Svensk reportageserie från 
2020. Del 3 av 4. 

0.05 Hem till byn – syntolkat. 1.05 Re-
deriet – syntolkat. 1.50 Vargblod. 

SÖNDAG 8 MARS 2020

6.00 Djurparkens hemligheter. 7.00 
Hundräddaren. 8.00 En unge i minuten. 
8.55 Hela England bakar. 9.55 Husjä-
garna. 11.55 Sveriges mästerkock – 
efter stängning. 12.55 Mord och inga 
visor. 15.00 Agatha Raisin. 

16.00 Miss Marple (R) 
18.00 Agatha Raisin (R) 

Brittisk kriminalserie från 
2019. Del 4 av 8. The 
Deadly Dance  Part 2. 

19.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2020. Del 28 av 99. 

20.00 Spårlöst (R) 
Svensk dokumentärserie 
från 2015. Del 6–7 av 8. 
Emma, 31, söker efter sin 
biologiska mamma i Java i 
Indonesien tillsammans 
med Hanna Hedlund. 

22.00 Poirot (R) 
Brittisk kriminaldramaserie 
från 1992. Del 2 av 3. 
Death in the clouds. När 
madame Giselle mördas på 
ett flyg från Paris till Lon
don blir medpassageraren 
Hercule Poirot indragen i 
undersökningen. 

0.10 Miss Marple. 2.15 Big brother 
Sverige. 3.15 Mord och inga visor. 
4.25 Världens häftigaste tårtor. 5.00 
Unga föräldrar. 

6.00 Alla älskar Raymond. 6.25 Buying 
and selling. 8.00 Kirstie and Phil’s love 
it or list it. 10.05 Jamie’s American 
road trip. 11.10 Million dollar listing 
Los Angeles. 12.15 Morden i Midsomer. 

16.20 Mord och inga visor 
17.25 Enkel resa till Korfu 
18.25 Father Brown 
19.25 Good karma hospital 

Brittisk dramaserie från 
2019. Del 4 av 6. 

20.30 Barnens drottning 
Svensk dokumentärserie 
från 2019. Del 1 av 4. 
Childhood 20 år. Om varför 
Drottning Silvia för 20 år 
sedan kände sig tvungen 
att ta upp kampen mot 
våld och övergrepp mot 
barn.

21.00 Morden i Midsomer 
Brittisk deckarserie från 
2018. Del 2 av 6. Barnaby 
och Winter utreder fallet 
med en fjärilssamlare som 
hittas mördad och fastkilad 
vid en vägg, inte helt olikt 
en fjäril i en samling. 

23.00 Elementary (R) 
0.00 Mord och inga visor. 1.05 Chica-
go Med. 2.05 Instinct. 3.00 Father 
Brown. 3.50 Good karma hospital. 
4.40 Enkel resa till Korfu. 5.35 Alla 
ä lskar Raymond. 

6.00 Man caves. 6.45 Mysteries at the 
museum. 7.35 Gold rush. 10.35 Myth-
busters. 11.35 Gold rush. 13.35 Arga 
snickaren. 15.40 Richard Hammond’s 
big. 

16.40 Harry Potter och  
de vises sten 
FILM ¡¡¡ Amerikanskt 
familjeäventyr från 2001.  
I rollerna: Daniel Radcliffe, 
Richard Harris, Maggie 
Smith. 

19.50 Top gear (R) 
Brittiskt motormagasin 
från 2005. Del 9 av 11. 

21.00 Criminal minds: 
Beyond borders (R) 
Amerikansk kriminalserie 
från 2017. Del 9–10 av 
13. International Response 
Team utreds av FBI efter 
att ett uppdrag i Kurjikis
tan har resulterat i att en 
misstänkt person har dött. 

23.00 FBI (R) 
Amerikansk kriminalserie 
från 2018. Del 2 av 22. 

23.55 Grand designs (R) 
Brittisk livsstilsserie från 
2018. Del 7 av 7. 

0.55 Arga snickaren. 1.55 Property 
brothers. 2.50 Wheeler dealers. 3.40 
Ghost adventures. 5.10 American 
chopper. 

6.00 Fixer upper (R) 
7.00 Bygglov (R) 
7.55 Nyhetsmorgon 
11.30 Klassfesten (R) 
12.55 Tillsammans med 

Strömstedts (R) 
13.55 Solsidan (R) 
14.55 Flirty dancing (R) 
15.55 Bonde söker fru – 

Jorden runt (R) 
16.55 Sveriges mästerkock 

(R) 
17.55 Keno 
18.00 Bingolotto 

Svenskt spelprogram från 
2020. 

19.00 TV4Nyheterna 
19.10 Sporten 
19.25 TV4Vädret 
19.30 Bingolotto, forts 
20.00 Farmen 

Svensk realityserie från 
2019. Johanna lockar fram 
farmarnas lekfulla sida inn
an det är dags för Wincent 
att smaka på veckans an
strängningar. 

21.00 Hamilton 
Svenskt thrillerserie från 
2020. Stockholm utsätts 
för en ny, massiv cyberat
tack och landets medier 
spammas av prefabricera
de artiklar om terrordåd 
som ännu inte skett. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.05 TV4Vädret 

22.15 Jägarna 2 
FILM ¡¡¡ Svensk krimi
nalthriller från 2011. Fem
ton år har gått sedan Erik 
tvingades lämna norrbot
tenspolisen. Sedan dess 
har han blivit nationella 
mordkommissionens bästa 
förhörsledare. I rollerna: 
Rolf Lassgård och Peter 
Stormare. 

1.00 Brottsjournalen. 2.00 Tunn is. 
3.00 En plats i solen: Vintersol. 5.10 
Världens häftigaste tårtor. 

6.00 Extreme  
couponing (R) 

6.25 Ullared (R) 
9.00 Vägens hjältar (R) 
11.00 Tunnelbanan (R) 
14.00 Trafikpoliserna (R) 
15.00 Ullared (R) 
16.00 Vägens hjältar (R) 
17.00 Wahlgrens värld (R) 

Svensk realityserie från 
2020. 

18.00 Sofias änglar (R) 
Svensk livsstilsserie från 
2020. Del 8 av 15. 

19.00 Välkommen till 
Köping (R) 
Svensk realityserie från 
2020. Del 5 av 8. 

20.00 Superstars 2020 (R) 
Svensk underhållning från 
2020. Del 6 av 12. Delta
garna gör upp i en rafflan
de golftävling där det gäl
ler att både ha sikte och 
kondition. 

21.00 Sommaren  
med släkten 
Svensk komediserie från 
2020. Del 8 av 12. Att gril
la hör sommaren till. Carro 
anser själv att hon är ett 
grillproffs. Även 14/3. 

21.30 Helt perfekt 
Svensk komediserie från 
2020. Del 8 av 12. Johan 
och Eva bestämmer sig för 
att hyra ut sitt extrarum. 
Men det visar sig vara 
svårt att hitta en bra 
 hyresgäst. Även 14/3. 

22.00 Alla mot alla med 
Filip och Fredrik (R) 
Svensk frågesport från 
2020. Del 29–32 av 60. 
Olof Lundh och Kattis Ahl
ström möter Lotta Lund
gren och Erik Haag. 

2.00 Law & order: Special victims unit. 
2.45 Trafikpoliserna. 3.30 Ullared. 
4.10 Sofias änglar. 4.55 Välkommen 
till Köping. 5.35 Extreme couponing. 

6.15 Husdrömmar (R) 
7.15 Auktionssommar (R) 
8.15 Antikrundan (R) 
9.15 Dejta (R) 
10.00 Mötet (R) 
10.15 Vinterstudion 
10.30 Alpint: Världscupen 

SPORT Världscupen. 
11.35 Vinterstudion 
11.45 Skidskytte: 

Världscupen 
SPORT Världscupen. 

12.30 Längdåkning: 
Världscupen 
SPORT Världscupen. 

13.45 Skidskytte: 
Världscupen 
SPORT Världscupen. 

14.30 Vinterstudion 
15.00 Svenska nyheter (R) 
15.30 Seniorsurfarna (R) 
16.00 Beppes smakresa (R) 
16.10 Vem vet mest? (R) 
16.55 Bäst i test (R) 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Lokala nyheter 
18.15 Melodifestivalen: 

Dagen efter 
Svensk underhållning från 
2020. 

19.00 Sportspegeln 
19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 
20.00 Mästarnas mästare 

Svensk underhållning från 
2020. Även 9/3. 

21.00 DNA 
Dansk kriminalserie från 
2019. Även 10/3. 

21.40 Homeland 
Amerikansk dramaserie 
från 2020. Även 13/3. 

22.30 Stan Lee’s lucky man 
23.15 Rapport 
23.20 Mord och inga  

visor (R) 
0.10 Veckans brott. 0.40 Jills veranda. 
1.40 Dejta. 4.45 Melodifestivalen: Da-
gen efter. 5.30 Strömsö. 

7.40 Sverige idag på 
romani chib, arli 

7.50 Sverige idag på 
romani chib, lovari 

8.00 Hobbyhorse 
revolution (R) 

9.00 Gert Wingårdhs 
nobelhus (R) 

10.00 Gudstjänst 
10.45 Hemma hos 

arkitekten (R) 
11.15 Norge från luften (R) 
11.20 Vinterliv (R) 
11.25 Längdåkning: 

Världscupen 
SPORT Världscupen.

12.30 Hawking & Einstein – 
Universums mästare (R) 

13.20 Oscar Wilde (R) 
14.15 Salome, opera av 

Richard Strauss (R) 
16.10 Rapport 
16.15 Sverige idag på 

romani chib, kalderash 
16.25 Sverige idag på 

meänkieli 
16.35 Snölejon (R) 
17.00 Keine Ahnung 
17.11 Kortfilmsklubben – 

spanska (R) 
17.42 Nyfiken på Sverige – 

engelska 
18.00 Tasha 17K (R) 
18.30 Ett tufft år för  

Peltsi (R) 
19.00 Världens natur: 

Serengeti (R) 
20.00 Babel 

Svenskt litteraturmagasin 
från 2020. 

21.00 Aktuellt 
21.15 Agenda 
22.00 Dokument utifrån: 

Grisarnas hemliga liv 
22.55 Gudstjänst (R) 
23.40 Den stora 

modelljärnvägs- 
kampen (R) 

0.25 Scenerna som förändrade filmen. 
0.55 Skam Deutschland. 

6.00 Bilprovningen 
6.50 Hemliga beundrare 
7.35 Kids do the craziest 

things 
8.00 Jo Frost: Nanny on 

Tour 
9.00 Will & Grace 
10.00 How I met your 

mother 
11.30 Undercover boss 

Canada (R) 
13.50 Middag med mitt  

ex (R) 
14.50 Den stora jakten 

FILM ¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2011. I roller
na: Jack Black och Steve 
Martin. 

17.00 Unga mammor 
18.00 Svenska truckers (R) 

Svensk realityserie från 
2019. Del 5 av 10. 

19.00 Lyxfällan 
Svensk livsstilsserie från 
2020. Del 6 av 10. 

20.00 Frusna vägar 
Svensk realityserie från 
2019. Del 5 av 8. Vägarna 
kring Åre är fortsatt glas
hala och förrädiska. Kent 
har fått ett brådskande 
samtal från en förare som 
kört av en trafikerad väg. 

21.00 Central intelligence 
FILM ¡¡ Amerikansk ac
tionkomedi från 2016. Cal
vin Joyner var den ballaste 
killen i skolan. Tjugo år se
nare är han en framgångs
rik revisor och blir en dag 
överraskande kontaktad av 
Bob Stone. I rollerna: Kevin 
Hart, Dwayne Johnson, 
Amy Ryan. 

23.10 I huvudet på  
en gärningsman 

0.10 Norrmalmspolisen. 1.15 The 
overnight. FILM ¡¡¡¡ Amerikansk 
komedi från 2015. 2.55 How I met 
your mother. 4.25 Girlfriends’ guide to 
divorce. 5.10 Hemliga beundrare. 

21.40 Homeland. 19.00 Världens natur ... 20.00 Frusna vägar. 20.00 Farmen. 20.00 Superstars 2020.

TV4 FILM
6.00 Elsa & Fred. 8.00 Hairspray. 
10.15 Flashdance. Amerikanskt drama 
från 1983. 12.15 Step up. Amerikanskt 
drama från 2006. 14.20 American 
wrestler: The wizard. Amerikanskt dra-
ma från 2016. 16.40 A mighty heart. 
Amerikanskt drama från 2007. 18.50 
Breach. Amerikansk thriller från 2007. 
21.00 Oss torpeder emellan. Ameri-
kansk actionkomedi från 2000. 23.00 
Black butterfly. Spanskt drama från 
2017. 1.00 Red eye. 2.30 Cop land. 
4.35 Close up. 5.20 The constant gar-
dener. 

C MORE FIRST
6.10 Stieg Larsson – mannen som lek-
te med elden. 7.50 Billy Elliot. 9.40 
Ready Player One. Amerikanskt sci fi-
äventyr från 2018. 11.55 Lustiga små 
kryp. Fransk animerad barnfilm från 
2017. 13.20 Paddington 2. Brittisk fa-
miljefilm från 2017. 15.00 Iqbal & den 
indiska juvelen. Dansk familjefilm från 
2018. 16.15 LasseMajas detektivbyrå: 
Det första mysteriet. Svensk familjefilm 
från 2018. 17.45 Lyrro – ut & invand-
rarna. Svensk komedi från 2017. 19.10 
Lyckligare kan ingen vara. Svensk kom-
edi från 2018. 21.00 Take the ball, 
pass the ball. Spansk dokumentär från 
2018. 22.50 First reformed. Ameri-
kanskt drama från 2017. 0.40 Walking 
with the enemy. Amerikanskt krigsdra-
ma från 2013. 2.30 Breaking in. Ameri-
kansk action från 2018. 3.55 Fenix. 
5.20 Black Jack. 

C MORE HITS
6.00 Repmånad eller hur man gör poj-
kar av män. 7.25 Pettson och Findus – 
Findus flyttar hemifrån. 8.45 Svensson 
Svensson – filmen. Svensk komedi från 
1997. 10.10 Game night. Amerikansk 
actionkomedi från 2018. 11.50 Holy 
lands. Franskt drama från 2017. 13.30 
Gurrumul. Australisk dokumentär från 
2017. 15.05 Dubbeldeckarna och 
Mörkermannen. Norsk barnfilm från 
2018. 16.25 Guernseys litteratur och 
potatisskalspajssällskap. Brittiskt dra-
ma från 2018. 18.25 Phantom thread. 
Brittiskt drama från 2017. 20.35 In-
strument of war. Amerikanskt drama 
från 2017. 22.00 Beck: Utan uppsåt. 
Svensk kriminalthriller från 2018. 
23.35 Shoplifters. Japanskt drama från 
2018. 1.35 Gringo. Amerikansk kome-
di från 2018. 3.25 Blumhouse’s truth 
or dare. 5.10 Lustiga små kryp. 

C MORE SERIES
6.00 Friday night lights. 7.25 Hank 
Zipzer: Världens bästa underpresterare. 
9.10 Wild kids. 9.55 Solsidan. 11.45 
Friday night lights. 17.25 Ture Sventon 
och Bermudatriangelns hemlighet. 
18.55 Friday night lights. Amerikansk 
dramaserie från 2008. 21.00 Man-
hunt. Brittisk kriminalserie från 2019. 
22.30 The new pope. Brittisk dramase-
rie från 2019. 2.20 Deep water. 5.00 
Ture Sventon och Bermudatriangelns 
hemlighet. 

VIASAT PREMIERE
7.00 Mom Squad. 8.40 Mysteriet om 
herr Länk. 10.15 Avengers: Endgame. 
Amerikansk science fiction-action från 
2019. 13.15 Puzzle. Amerikanskt dra-
ma från 2018. 15.00 Dumbo. Ameri-
kansk familjefilm från 2019. 16.50 
Mortal engines. Amerikansk action från 
2018. 19.00 The Hustle. Amerikansk 
komedi från 2019. 21.00 En kvinna 
bland män. Amerikanskt drama från 
2018. 23.00 Harajuku. Norskt drama 
från 2018. 1.00 The poison rose. Ame-
rikansk thriller från 2019. 3.00 En 
kvinna bland män. 5.00 Mordet på 
Orientexpressen. 

VIASAT FILM ACTION
6.00 Ankdammen. 8.00 Ultimate Av-
engers 2 - Rise of the Panther. 10.00 
Goosebumps 2. Amerikansk komedi 
från 2018. 12.00 Thor: Tales of Asgard. 
Amerikansk animerat äventyr från 
2011. 14.00 Blood and chocolate. 
Brittisk-tyskt fantasydrama från 2007. 
16.00 A simple favor. Amerikansk kom-
edi från 2018. 18.00 Tomb raider. 
Amerikansk action från 2018. 20.00 
Flykten från New York. Amerikansk ac-
tion från 1981. 22.00 Hunter killer. 
Amerikansk action från 2018. 0.00 Ro-
bin Hood. Amerikansk action från 
2018. 2.00 Unfriended: Dark web. 
4.00 Death wish. 
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