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VÄDER • SIDAN 12
Halvklart och temperatu-
rer runt nollan. Svag vind.
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NYHETER • SIDAN 4

Actionladdat 
kring borden  
i Edsleskog

28
...gånger tidigare har Filippamäs-
san i Svanskog arrangeras. Nu är 
det dags igen.
NYHETER • SIDAN 5

 Y 83 personer tog del av torsdagens författarkväll på Åmåls Stadshotell. Augustvinnaren Patrik Svensson roade med ålens gåtfullhet 
medan Helena Granström (bilden) bjöd på mer tuggmotstånd med sin blandning av kärlek och kvantfysik. KULTUR • SIDAN 6  

 FOTO: ANDREAS DAGSTRÖM

ÅMÅL. Årtiondets andra författarkväll bjöd på lätt och tung vetenskap

SYNPUNKT •  SIDAN 2

”Redan i skolan 
är flickor mer 

stressade än pojkar.”

SPORT • SIDAN 14

Linus har fått 
mersmak på 
allsvenskan

 FOTO: KARLSKRONA HK 

NÄRINGSLIV • SIDAN 13

Tjejkväll på stan 
med mysfaktor 
och kassaklirr

SPORT • SIDAN 16

Vinna eller 
försvinna för 
Åmåls IBK

Brist på röjare gör 
snösvängen dyr
ÅMÅL. Rekordmild vinter – ändå blir notan för snöröj-
ningen i Åmåls kommun hög. En orsak är att det i takt 
med de mildare vintrarna de senaste åren, blivit allt 
svårare att få tag på entreprenörer som kan snöröja på 

kommunens uppdrag. Ett problem som Åmål inte är 
ensamt att brottas med.

– Vi har gått back med 409 000 kronor, säger 
gatuchefen Niklas Ekberg. SIDAN 3

NYHETER • SIDAN 4

Misstänks för 
handel med 
människor

LÖRDAG 7 MARS 2020 • ÅRG 109 • PRIS 25 KR

Senaste nyttprovinstidningen.se

Det kan fi nnas många orsaker till att du känner dig begränsad eller har 
ont. Med rehab kan du få ett mer aktivt liv och klara vardagen bättre. 
Sök direkt till Närhälsan rehab oavsett vilken vårdcentral du tillhör. 

Närhälsan Åmål rehabmottagning
Södra Långgatan 3A, 010-441 52 30, narhalsan.se

Hitta tillbaka 
till ett aktivt liv.
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Synpunkt
Hör av dig till oss! Du får använda signatur men måste alltid uppge namn och adress för redaktionen. 
Skriv gärna kort. Vi förbehåller oss rätten att korta texterna och sätta rubrik. 
E-post: synpunkt@provinstidningen.se Adress: PD, Kyrkog. 5, 662 31 ÅMÅL. Märk kuvertet ”Synpunkt”.

Provinstidningen
Dalsland
Kyrkogatan 5
662 31 Åmål

Redaktion
Telefon 0532-123 90
Företagsannons
Telefon 0532-123 83
                        0532-123 84
Bankgiro: 715-8652

Kundservice 
(prenumeration, 
taltidning och privat-
annons) 07.00-15.30
Telefon 0532-123 85
Bankgiro: 5655-4157

Chefredaktör och  
ansvarig utgivare
OVE RYDH
Säljledare
AGNETA WALLIN
Verkställande direktör
MIKAEL ROTHSTEN

E-post
redaktion@provinstidningen.se
sporten@provinstidningen.se
synpunkt@provinstidningen.se
familj@provinstidningen.se
prenumeration@provinstidningen.se
annons@provinstidningen.se
Internet 
www.provinstidningen.se

Har du inte fått din tidning?
Anmäl utebliven tidning på  
provinstidningen.se/kundservice
Eller via telefon till: NWT Direkt 010-480 99 00 
(Åmål) kl. 07.00-15.30 vardagar, 07.00-12.00  
lördagar.  
VTD 031-62 55 50 (Mellerud) kl. 07.00-13.00 vardagar

För insänt material ansvaras ej. Allt material 
lagras elektroniskt. Den som skickar in material 
till Provinstidningen Dalsland förutsätts medge 
elektronisk publicering och arkivering.Tryckt hos NWT Media AB, Karlstad 

God morgon! Göran Greider får årets Göran 
Palm-stipendium. I juryns motivering beskrivs författa-
ren, poeten och debattörens värv som ”ett omtumlande 
författarskap som rymmer alla livets väsentligheter och 
motsägelser”.

Stipendet på 10 000 kronor delas ut för tredje året. Tidi-
gare har Susanna Alakoski och Bengt Berg fått det.

Den 25 april är det prisutdelning på Jakobsbergs folk-
högskola där Greider får sammanstråla med skådespela-
ren Helge Skoog, skogsdebattören Eva Lotta-Hultén och 
miljöpoeten Jonas Gren. (TT)

SVERIGE. Inför Internationella kvinnodagen

Ett jämlikare samhälle

I
nternationella kvinnoda-
gen inträffar 8 mars varje 
år och uppmärksammar 
ojämställdhet och kvin-
nors situation över hela 

världen. Även om Sverige 
är främst i världen gällande 
jämställdhet så finns stora 
skillnader i upplevd hälsa, i 
livsinkomst, och fördelning 
av hemmaarbete. Det får 
stora konsekvenser efter-
som samhällets struktur 
utgår ifrån jämställdhet. 
Det slår hårt mot alla som 
ska hämta ut sin pension 
där ett ojämlikt samhälle 
ger stora skillnader för de 
som går i pension.

Sverige ligger på tred-
jeplats i världen gällande 
jämställdhet. Men endast 
på nionde plats när det gäl-

ler jämställd arbetsmark-
nad. Det får sina effekter. 
Enligt SCB:s statistik har 
kvinnor högre utbildnings-
nivå än män. Men trots det 
har kvinnor lägre lön, lägre 
inkomst och så småningom 
lägre pension än män. 
Dessutom innebär kvin-
nodominerade yrken ofta 
deltidsanställningar där 
det inte sällan är ofrivil-
ligt. Statistiken visar även 
att kvinnor oroar sig mer, 
upplever sin hälsa sämre 
och redan i skolan är flickor 
mer stressade än pojkar.

Sverige har världens 
första feministiska regering. 
Det innebär att jämställd-
het är avgörande för 
regeringens prioriteringar 
– i beslut och tilldelning 

av resurser. För att klara 
dessa prioriteringar har 
sex delmål tagits fram. Det 
handlar om fördelning av 
makt, jämställd ekonomi 
och jämlik utbildning, jämn 
fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbe-
tet, jämlik hälsa och att 
mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra. De senaste 
årens jämförelser har visat 
att löneglappet mellan 
könen minskar, men att det 
kommer ta minst 25 år med 
nuvarande löneförändring 
att uppnå jämställda löner. 
Det är inte okej!

Vi socialdemokrater i 
Fyrbodal har fattat beslut 
att skapa en arbetsgrupp 
som ska arbeta med just 
jämställdhet. Genom 

att påvisa skillnader och 
påverka förändringar kan vi 
bidra till ett mer jämställt 
samhälle. För oss är det 
viktigt att vi genom hela 
livet får lära oss att vi är lika 
mycket värda. Från det att 
vi ligger i vaggan eller nått 
ålderns höst så är det vi 
tillsammans som skapar ett 
jämlikt samhälle.

Paula Holmqvist (S)
riksdagsledamot och ord-
förande i Fyrbodals social-
demokratiska partidistrikt.
Louise Åsenfors (S) 
vice ordförande i beredning-
en för mänskliga rättigheter 
i VGR och sammankallande 
i för Jämställdhetsgruppen 
i Fyrbodals socialdemokra-
tiska partidistrikt.

ARBETE. En satsning för sjukvården

Ta tillvara på seniorernas kompetens
OMSORG. År 2019 fanns 
det 3016 tillsvidarean-
ställda sjuksköterskor, 1 102 
tillsvidareanställda läkare 
och 2 444 undersköterskor 
i åldrarna 55 år till 67 år i 
Västra Götalandsregionen. 
Det är alltså ett stort antal 
medarbetare som snart, el-
ler redan har, möjlighet att 
gå i pension.

Grönblå Samverkan 
har i under flera år i våra 
budgetar pekat på behovet 
av att utveckla och erbjuda 
moderna anställnings-
former som fungerar och 
uppfattas som attraktiva 
för medarbetare i olika 
faser av livet. Inte sällan 
ser livspusslet annorlunda 
ut beroende på om man är 
nyutexaminerad, har små 
barn, om man kommit till 
den punkt då barnen flyttat 
hemifrån, är ”årsrik” och 
har nått eller närmar sig 
pensionsåldern. 

Vi är övertygade om att 
en viktig faktor för att klara 
kompetensförsörjningen 
både på kort och lång 
sikt, och klara av att möta 
utmaningarna med en åld-
rande befolkning och ökat 
vårdbehov, handlar om att 
tillvarata senior kompetens 
inom sjukvården. Äldre 
medarbetare bär på mycket 
kunskap samt fungerar som 
garant för kontinuitet och 
trygghet på arbetsplatsen, 
inte minst i introduktionen 
av nya och oerfarna kol-
legor. Därför har Grönblå 
Samverkan särskilt betonat 
vikten av att utveckla en 
modell för att locka äldre, 
erfarna medarbetare att ar-
beta kvar inom sjukvården. 

Det är inte ekonomiska 
aspekter som avgör valet 
mellan att gå i pension eller 
inte. Istället handlar det om 
att känna uppskattning för 
sitt arbete och att arbetet 

upplevs som meningsfullt 
– som att få möjlighet att 
överföra den egna kun-
skapen och kompetensen 
till yngre kollegor. Flexi-
bilitet är också en särskilt 
framträdande faktor, som 
t ex handlar om behov av 
justeringar i utförande av 
arbetsuppgifter, inflytande 
och kontroll över arbetstid 
och arbetsuppgifter. 

Vid vårt senaste sam-
manträde i personalutskot-
tet beslutade vi om att 
genomföra en mängd kon-
kreta insatser t ex att im-
plementera åldersmedve-
ten styrning och ledarskap 
och konkret stöd i form 
av en senior verktygslåda 
till chefer och HR. Perso-
nalutskottet beslutade att 
avsätta 4,5 miljoner för att 
genomföra åtgärderna och 
att i ett första steg inleda ar-
betet med en pilotsatsning 
2020-2023 med mentors-

uppdrag och seminarier 
i senior kompetens inom 
hälso- och sjukvården för 
sjuksköterskor, underskö-
terskor och läkare. 

Vår förhoppning är att 
detta kan bidra till att på 
ett bättre sätt tillvara ta 
de seniora medarbetarnas 
kompetens och samti-
digt bidra till att skapa 
trygghet för yngre och 
oerfarna kollegor. Ur ett 
arbetsgivarperspektiv är 
det viktigt för att minska 
rekryteringsbehovet, för 
att förvalta kompetens och 
säkra kompetensöverfö-
ring. Men det är lika viktigt 
ur ett patientperspektiv, 
för individen och samhället 
i stort.  

Linn Brandström (M)
Ordförande i Personalutskot-
tet Västra Götalandsregionen 

KVINNODAGEN. Land som kallar sig jämställt

Kvinnors löner  
är ovärdiga 
VI HAR JUST GÅTT IN I 
2020-TALET. Den tekniska 
utvecklingen går i ett rasan-
de tempo. Digitaliseringen 
och automatiseringen med-
för stora förändringar och 
utveckling av vårt samhälle 
och arbetsliv. Vi står inför 
stora utmaningar när det 
gäller kompetensförsörj-
ning och omställning för en 
framtida arbetsmarknad.

Men när det kommer till 
jämställda löner står det 
nästan still. Trots en stor 
medvetenhet om proble-
met och en diskrimine-
ringslag, är kvinnors löner 
fortfarande lägre än mäns.

Enligt Medlingsinstitutet 
var kvinnors löner nästan 
11 procent lägre än mäns 
(2018). Tar man sedan 
hänsyn till faktorer som ut-
bildningsnivå, yrke, sektor, 
ålder, arbetstid med mera 
är den oförklarade löne-
skillnaden över 4 procent 
till männens fördel. Bland 
tjänstemän i privat sektor 
är det än värre. Där är den 
oförklarade löneskillnaden 
nästan 7 procent.

Det är inte värdigt ett 
land som i många avseen-
den anser sig vara ett av 
världens mest jämställda.

Det som orsakar löne-
skillnader beror till stor 
del på att män och kvinnor 
finns i olika yrken och på 
olika nivåer i företagen. Vi 
behöver därför arbeta för 
att påverka valen i de livssi-
tuationer där ojämställdhet 
uppstår, exempelvis studie- 
och yrkesval och föräldra-
skap. Vi behöver också göra 
det möjligt att kompe-
tensutvecklas genom hela 
yrkeslivet, vilket gynnar 

rörlighet och flexibilitet 
på arbetsmarknaden och 
öppna vägar för karriär-
byte. Detta är också krav vi 
ställer i avtalsrörelsen.

Ett sätt att komma till 
rätta med de ojämställda 
lönerna på en arbetsplats 
är att årligen genomföra 
en lönekartläggning och 
analys. Det är det dessutom 
lag på. Unionens undersök-
ning bland sina fackklubbar 
visar att arbetsplatser som 
genomför kartläggningar 
också ofta upptäcker osak-
liga löneskillnader som 
behöver rättas till. Detta 
är viktigt, för det är först 
när vi blir medvetna om 
ojämställda löner, som vi 
kommer att göra något åt 
det.

Men trots att diskrimi-
neringslagen är tydlig med 
att lönekartläggning ska 
genomföras årligen är det 
många företag som struntar 
i det. Här måste våra folk-
valda politiker agera.

Unionen är Sveriges 
största fackförbund med 
sina 670 000 medlemmar 
varav nästan hälften är 
kvinnor. Vi uppmanar nu 
Sveriges företag att ta an-
svar för och visa sina med-
arbetare respekt genom att 
ta arbetet för jämställda 
löner och karriärvägar på 
allvar. Unionens förtroen-
devalda är en samverkans-
part i det arbetet.

Martin Linder
förbundsordförande  
Unionen

Johan Bäcklund
regionchef Unionen  
Skaraborg/Väst

Bli Flickafadder 
plansverige.org

Gör skillnad för flickors framtid!
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Nyheter
E-POST: REDAKTION@PROVINSTIDNINGEN.SE

Det är svårt att göra en hund-
raprocentig summering av 
vinterväghållningen. Bud-
getarna läggs alltid från den 
1 januari till den 31 decem-
ber, medan snösäsongerna 
kan sträcka sig ganska långt 
bortom årsskiftet.

Gatuchefen Niklas Ek-
berg måste med andra ord 
blanda konkreta siffror och 
magkänsla för att få ihop 
en sammanhängande över-
siktsbild. Klart är i varje fall 
att bokslutet för 2019 slu-
tade på minus.

Minns det senaste
–  Trots den gynnsamma 
höstvintern har vi gått back 
med 409 000 kronor, säger 
Niklas Ekberg, som själv 
verkar vara lite förvånad av 
utfallet.

–  Man kommer ju ihåg 
det som var senast och i no-
vember–december var det 
ju ingen snö, i princip. Så 

den perioden var ju väldigt 
gynnsam. Men under vår-
vintern 2019 hade vi i gen-
gäld nio stora snöröjningsin-
satser från januari till mars. 
Det känns ju lite overkligt 
när man tänker på det nu.

Nio insatser eller uttryck-
ningar är ungefär vad budge-
ten tål. 

– Starten på 2020 har va-
rit väldigt gynnsam. Vi har 
bara gjort halkbekämpning-
ar, förutom vid ett tillfälle 
när det föll snö i Fengers-
fors, Fröskog, Edsleskog 
och Ånimskog, säger Niklas 
Ekberg.

Den totala budgeten för 
vinterväghållning uppgår 

till nära 3,4 miljoner kronor. 
Hur mycket pengarna räcker 
till styrs i mångt och mycket 
av externa entreprenörer. 
Vid senaste upphandlingen, 
den tredje i ordningen, öka-
de de generella kostnaderna 
för snöröjningen med uppe-
mot 40 procent.

– Det beror väl på klima-

tet. Som snöröjare vet du 
inte hur en vinter blir, om 
det blir några insatser alls, 
så det är väldigt svårt att få 
tag på entreprenörer. Jag 
har jämfört oss med många 
andra kommuner och de har 
upplevt samma sak, säger 
Niklas Ekberg.

Mycket på entreprenad
För att kunna ha manskap 
och maskiner redo hela vin-
tern måste snöröjaren vara 
säker på att tjäna pengar.

– Vi är väldigt beroende 
av extern snöröjning. Det är 
många fler av våra snöröj-
ningsdistrikt som ligger på 
entreprenad än vad vi har 
själva, säger gatuchefen.

Andreas Dagström
0532-123 97
andreas.dagstrom@
provinstidningen.se

En ovanlig syn i Åmåls kommun denna vinter. Arkivbild.

Kostnaden för vinter-
väghållningen i Åmåls 
kommun blev dyrare än 
vad budgeten tillät, trots 
att vi gick direkt från 
höst till vår. En stor för-
klaring är att det börjar 
bli brist på snöröjare.

– Andra kommuner 
upplever samma pro-
blem, säger gatuchefen 
Niklas Ekberg.

ÅMÅL. Kostnaden för externa entreprenörer galopperar 

Snösvängen spräckte 
budgeten trots värmen

”Trots den 
gynnsam-

ma höstvintern 
har vi gått back 
med 409 000 
kronor.”
Niklas Ekberg, gatuchef  
i Åmåls kommun

Två bilar  
i krock på E45
VÄRMLANDSBRO. Två 
personbilar var inblandade 
i en trafikolycka på E45 i 
Värmlandsbro på torsdags-
eftermiddagen.

– Det var två personbilar 
i en sidokollision, en bil 
stod i diket och en uppe på 
vägen, säger Ola Nilsson på 
SOS Alarm.

Totalt färdades fyra 
personer i bilarna, varav en 
fördes till sjukhus. Vägen 
stängdes tillfälligt av. 

Bil repades  
på parkering
BENGTSFORS. Vid 
18-tiden på onsdagen blev 
en personbil repad av en 
okänd person utanför Coop 
i Bengtsfors. Det var efter 
att bilägaren varit inne i 
butiken och handlat som 
upptäckten gjordes. Någon 
hade repat bilens ena bak-
dörr med ett okänt föremål.

Händelsen är polisan-
mäld som skadegörelse.

Kvinna miss-
handlad av man
ÅMÅL. En man i början 
av 20-årsåldern åtalas 
för misshandel efter att 
ha gripit tag i en kvinnas 
handleder och sedan knuf-
fat henne.

Brottet ska ha inträffat i 
en lägenhet strax utanför 
Åmåls centrum den 21 juni 
2018. Där och då anser åkla-
garen att mannen gjorde 
sig skyldig till misshandel 
genom att greppa tag i en 
kvinna och knuffa henne 
hårt i en väg. Agerandet 
resulterade i blåmärken, 
rivsår och smärta.

Mannen nekar till brott.

Sjukgymnast 
anmäls för 
slagning
DALSLAND. En sjukgym-
nast som varit verksam i en 
kommun i södra Dalsland 
sedan 2016 har anmälts 
för att ha gjort totalt 85 
otillåtna slagningar i nio 
patienters journaler. Detta 
framgår i en anmälan som 
arbetsgivaren gjort till 
Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. Patienterna 
som berörs har informerats 
om vad som skett och en 
internutredning i den be-
rörda kommunen pågår. En 
polisanmälan har gjorts och 
sjukgymnasten är avstängd 
under utredningen, enligt 
anmälan.

NOTERAT.

MELLERUD. En av totalt fem åtalspunkter

Man onanerade framför kvinna

Sammanlagt rör det sig 
om fem åtalspunkter mot 
35-åringen varav tre gäller 

ringa narkotikabrott. Genom 
provtagning har polis kunnat 
fastställa att mannen hade 
de olagliga substanserna 
tramadol, hasch och MDMA 
i kroppen den 2 augusti res-
pektive 11 september 2018. 
Två månader efter det se-
nare brottet, den 12 novem-
ber 2018, blev mannen även 
påkommen med 29,2 gram 
obrukad cannabisharts. 
Då befann han sig på Ernst 

Fontells plats i Göteborg till 
skillnad från vid tidigare in-
cidenter som utspelade sig i 
centrala Mellerud.

35-åringen åtalas också 
för sexuellt ofredande efter 
att ha onanerat framför en 
kvinna i Mellerud den 2 au-
gusti 2018. Åklagaren anser 
att mannen därmed agerat 
på ett sätt som förväntas 
kränka kvinnans sexuella 
integritet.

Femte och sista åtalet 
gäller hot mot tjänsteman. 
Mannen ska då, den 10 sep-
tember 2018, ha angripit en 
socialsekreterare i Mellerud 
med hot om våld när det vi-
sade sig att han inte kunde få 
någon bostad via henne. 

Andreas Dagström
0532-123 97
andreas.dagstrom@
provinstidningen.se

En man i 35-årsåldern 
åtalas för flera brott som 
ska ha begåtts i Melle-
ruds kommun. Bland an-
nat anser åklagaren att 
mannen gjort sig skyldig 
till sexuellt ofredande 
genom att onanera fram-
för en kvinna.

Fem brott av lite olika slag 
åtalas en man från Mellerud 
för.
 FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

VÄRMLANDSBRO. Två personbilar var inblandade i en 
trafikolycka på E45 i Värmlandsbro på torsdagseftermid-
dagen.

– Det var två personbilar i en sidokollision, en bil stod 
i diket och en uppe på vägen, säger Ola Nilsson på SOS 
Alarm.

Totalt färdades fyra personer i bilarna, varav en fördes 
till sjukhus. Vägen stängdes tillfälligt av och trafiken släpp-
tes på växelvis under räddningstjänstens arbete.

Två bilar krockade 
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– Jag har jobbat med sådana 
här frågor i 30 år och sett 
många bygdemöten. Om jag 
tycker att ett möte är bra då 
är det bra, säger Edsleskogs-
bon Måns Hallén, uppenbart 
nöjd med utfallet av torsda-
gens sammankomst.

Totalt medverkade över 
30 personer i det första av 
sex bygdemöten som Åmåls 
kommun bjuder in till under 
våren. På alla platser – Eds-
leskogs friskola, Fengersfors 
Folkets hus och Tösse IF:s 
lokaler – anordnas det först 
en öppen bordsdiskussion 
som sedan sammanställs 
till konkreta förslag med 
hjälp av konsultföretaget 
SPK Värmland.

Ett jättegrupparbete
– Vi hade ett fantastiskt am-
bitiöst gäng i Edsleskog. Det 
blev väldigt mycket action 
kring borden med gröna, 
gula och röda, säger Susanne 
Korduner, tillförordnad chef 
för näringslivs- och kommu-
nikationsenheten.

På lapparna skrevs diverse 
möjligheter, omöjligheter 
och eventualiteter. Delta-
garna, som kom från både 
Edsleskogstrakten och Mo-
Berga, fick även rita konkre-
ta förslag på kartor över sina 
respektive bygder.

– Det var som ett jättest-
ort grupparbete, säger Kor-
duner.

Allt är landsbygd
Även kommunalrådet Mi-
chael Karlsson (S) och kom-
munchef Anders Sandén 

fanns på plats under kväl-
len, vilket verkar ha varit 
uppskattat bland de berörda 
ortsborna.

– Det kändes som ett bra 
tillfälle att få visa att Åmål 
inte bara består av tätorten. 
Michael Karlsson sa också 
att man egentligen kan be-
skriva hela Åmål som en 
landsbygdskommun i rela-
tion till storstäderna, säger 
Måns Hallén.

Själv uppfattade han inte 
att det presenterades några 
revolutionerande förslag 
under mötet. Snarare kret-
sade diskussionen kring 

ganska jordnära frågor som 
handlar om hur det är att bo, 
verka och turista i trakten. 

Godbitar tas till vara
Deltagarna uppmanades att 
tänka utifrån dåtids- och nu-
tidsperspektiv: hur är byg-
den och hur har den blivit så.

– Syftet med de här möte-
na är naturligtvis att försöka 
få till en positiv utveckling 
av bygderna, och inte av-
veckling. För konsultföre-
taget gäller det nu att hitta 
godbitar som man kan ta till 
vara på, säger Måns Hallén.

Både arrangörerna och 

deltagarna verkar överlag 
vara nöjda med utfallet av 
mötet.

–  Jag hoppas verkligen 
det, för det var en bra känsla 
när vi åkte därifrån. Delak-
tighet är så otroligt viktigt, 
att folk får säga vad man 
tycker och vi tar hänsyn till 
det, säger Susanne Kordu-
ner.

Den 19 mars återvänder 
konsulter från SPK Värm-
land till Edsleskogs skola 
för att dela med sig av sina 
förslag baserade på vad orts-
borna sade under torsdags-
kvällens möte.

Likartade bygdemöten 
kommer senare att hållas i 
Fengersfors och Tösse. Till 
Fengersfors Folkets hus väl-
komnas även personer från 
Fröskog den 2 respektive 23 
april, medan mötena i Tösse 
IF:s lokaler den 28 april res-
pektive 14 maj vänder sig 
till både folk från orten och 
Ånimskog.

Andreas Dagström
0532-123 97
andreas.dagstrom@
provinstidningen.se

Åmåls kommun arbetar 
med en ny översiktsplan. 
Som ett led i detta får 
småorternas invånare 
säga sitt om hur de vill att 
deras respektive hem-
bygder ska utvecklas. 
Första mötet hölls under 
torsdagskvällen och 
vände sig till personer 
från Edsleskog och Mo.

EDSLESKOG. Ett 30-tal personer bollade idéer runt borden

Möten ska ge landsbygdsutveckling

 Y Ett 30-tal personer 
samlades på torsdags-
kvällen för att bolla idéer 
om hur Edsleskog och 
Mo-Berga kan utvecklas. 

 FOTO: SUSANNE KORDUNER, 

 ÅMÅLS KOMMUN 

”Det kändes 
som ett bra 

tillfälle att få visa 
att Åmål inte bara 
består av tätor-
ten.”
Måns Hallén, Edsleskogsbo

Det var i tisdags som de tre 
männen i 30-årsåldern togs 
in för förhör efter att polisen 
fattat misstankar mot dem i 

ett ärende som rör männis-
kohandel i Säffle. Några tim-
mar senare anhölls alla tre. 
De misstänks ha utnyttjat en 
annan person på ett sätt som 
går att jämföra med slavhan-
del från maj förra året fram 
till slutet av januari i år.

”Utredningen är inne i ett 
intensivt och känsligt skede. 
Det råder förundersöknings-
sekretess och jag är därför 

förhindrad att kommentera 
utredningen, men jag och 
min klient är mycket hopp-
fulla då utredningen går 
framåt.” skriver målsägan-
debiträde Emma Ragnars-
son i ett mejl.

De tre männen begärdes 
häktade för brotten tidigare 
i veckan. Två av männen är 
även misstänkta för brott 
mot utlänningslagen. 

En 29-årig man häktades 
på fredagseftermiddagen.

– Han förnekar brott, säger 
mannens försvarare Hans 
Berglund.

Det är ännu oklart om de 
två andra männen också 
häktades.

Nicole de Bouczan 
Åsa Asplid

SÄFFLE. Tre män misstänkta för allvarliga brott

Jämförs med slavhandel
De tre männen misstänks 
ha utnyttjat en person 
för slavhandel.

Nu är de begärda 
häktade för människoex-
ploatering och männis-
kohandel.

Häktades vid Värmlands tingsrätt. FOTO: MIKAEL LINDBLOM
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SVANEHOLM. 50 kvinnor ställer ut

Filippamässan 
för 29:e året

Filippamässan arrangerades 
första gången 8 mars 1992, 
på Internationella kvinno-
dagen, och har sen dess haft 
samma koncept. Namnet 
Filippamässa kommer sig 
av att Filippa hade namns-
dag den dagen. Det är en-
bart kvinnor som får delta på 
mässan och man hittar både 
hantverkare, företagare och 
privatpersoner bland utstäl-
larna som kommer från hela 
Västsverige för att visa upp 
sitt kunnande.

Folkets hus kommer vara 
fylld till brädden av allt det 

som cirka 50 utställarna vi-
sar upp. Borstbindare Maria 
Axelsson från Brunskog och 
Karin Lööf, keramiker från 
Karlstad, är några av alla 
namn.

Viktig inkomstkälla
Filippamässan är en vik-
tig inkomstkälla för Aktiva 
Svanskogs Föräldrar, för-
eningen som driver fritids-
gården Gallan i Svanskog, 
en samlingspunkt för ortens 
ungdomar årskurs 7 och 
uppåt. Gården har öppet 3-4 
dagar per vecka och allt ar-
bete som läggs ner är ideellt.

Överskottet från mässan 
går oavkortat in i föreningens 
verksamhet och därför hop-
pas arrangörerna på många 
besökare under lördagen. 

Ett säkert vårtecken är 
Filippamässan i Svane-
holm. Idag är det dags för 
den 29:e Filippamässan i 
Svanskogs Folkets hus.

Filippamässan arrangeras i Svanskog.

ÅMÅLS BRIDGESÄLL-
SKAP. Måndagens simult-
antävling spelades ihop 
med norska klubbar och 
samlade 618 par. Åmåls-
heatet, där 15 par kom till 
start, vanns av Eddy Huber 
och Bo-Lennart Hjalmars-
son på fina 64,77 procent. 
På andra plats kom Örjan 
Sjöberg och Michael Karlin 
på 61,74 procent och 
tredjeplatsen gick till Len-
nart Lindqvist och Anders 
Brodin på 57,99 procent.

I rikstävlingen place-
rade sig Eddy Huber och 
Bo-Lennart Hjalmarsson på 
en fin 26:e plats och Örjan 
Sjöberg och Michael Karlin 
kom in på 29:e.

Lokalt resultat: 1) Eddy 
Huber – Bo-Lennart Hjal-
marsson, 64,77 procent, 
2) Örjan Sjöberg – Michael 
Karlin, 61,74, 3) Lennart 
Lindqvist – Anders Brodin, 
57,99, 4) Ernst Lindqvist 
– Håkan Sandberg, 57,20, 
5) Per Schullström – Lena 
Schullström, 54,55, 6) 
Anne-Lie Karlsson – Bengt 
Magnusson, 54,17, 7) Gerd 
Holmedahl – Tore Henriks-
son, 51,89, 8) Irene Svend-
sen – Annekari Svendsen, 
47,35, 9) Ulrika Eriksson 
– Jörgen Nilsson, 46,97, 10) 
Rolf Weibull – Gun Johans-
son, 45,83, 11) Lars-Olov 
Lindström – Tomas Öster-
man, 44,79, 12) Curt Axels-
son – Ingemar Svensson, 
44,44, 13) Anita Johansson 

– Connie Almgren, 41,29, 
14) Göte Jansson – Lena 
Danielsson, 39,02, 15) 
Christina Nordwall – Anna 
Hallberg, 38,26.

På måndag spelar ÅBS en 
partävling med handikapp-
beräkning.

SPF ÅMÅLITERNA. 
Resultat från SPF-bridgen 
den 3 mars: 1) Rolf Weibull 
– Håkan Lindahl, 183 poäng, 
2) Gösta Lindberg – Inger 
Karlsson, 175, 3) Ingemar 
Svensson – Per Jornert, 163, 
4) Berit Eriksson – Anita 
Johansson, 161, 5) Eddy Hu-
ber – Birgit Hansson, 155, 6) 
Irma Wirell – Agneta Gip, 
148, 7) Gunde Larsson – 
Göte Jansson, 145, 8) Karin 
Roth – Curt Axelsson, 144, 
9) Par 5 och 13 – 141, 11) Par 7 
– 132, 12) Par 8 – 120, 13) Par 
11 – 118, 14) Par 3 – 90.

Medel: 144 poäng.

BRIDGE. 

Bridge har spelats på flera 
håll i Åmål. FOTO: JAN ANDERSSON

Livboj för Paradise Hotel-Viktoria
MELLERUD. Det har varit en dramatisk vecka på Paradise 
Hotel för Viktoria Johansson från Mellerud. 

Hon och deltagaren Tobias ”Toby Johnson” Häggström 
har börjat få känslor för varandra och i ett program som 
detta är det inte helt problemfritt. Bråk och intriger har 
uppstått och till råga på allt var hon på väg att åka ur pro-
grammet. Dock räddades hon att de nya deltagarna Adam 
och Iva (ja, de heter så) gav henne en livboj, som innebar 
immunitet.

Bokning: 0532-616 10 eller info@amalsstadshotell.se

ÅMÅLS STADSHOTELL  
OCH VALLBY WINE BJUDER IN TILL

VINPROVNING
med Italiens bästa viner tillsammans med 

smakprover från det italienska köket

LÖRDAG 14 MARS KL 17.00
VINPROVNING 

365:- 
VINPROVNING SAMT  

2 RÄTTERS SUPÉ 
595:-

Tidningar till  
skolklassen?
Beställ på  
provinstidningen.se/skola

Alkohol kan skada din hälsa.

*Båtresa t/r över dagen, Göteborg – Fredrikshamn / Halmstad – Grenå. Begränsat antal platser. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. Produktpriser ovan gäller t.o.m. 16/3 2020.

99:-
Faxe 
24x33cl, 4,6%

139:-
Norrlands Guld 
24x33cl, 5,3%

Dagstur
 fr 99:-/pers*

Danmark

199:-
Lindemans  
Shiraz Cabernet Sauvignon/
Chardonnay
300cl, 13–13,5%

75:-
Bottega 
Brut Millesimato
75cl, 11%

129:-
No 1  
Red Garnacha Tempranillo/
White Wine Aire Sauvignon 
300cl, 12%
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En lägereld i klass med Len-
nart Hyland, ett stekhett 
diskussionsunderlag både 
kring middagsbord och i 
arbetsplatsernas lunchut-
rymmen. Bokdagarnas verk-
samhetsledare Victor Estby 
passade på att ösa beröm 
över fjolårets Augustvin-
nare i facklitteratursklassen, 
”Ålevangeliet”, innan han 
presenterade författaren 
Patrik Svensson. 

Denne berättade i sin 
tur att han ägnat en del av 
torsdagsförmiddagen åt 
att spatsera utefter Åmål-
sån. Informationsskyltarna 
om vattendragets invånare 
väckte fina gamla minnen 
till liv. Det var tack vare ett 
uppslagsverk om fiskar som 
Svensson lärde sig läsa och 
sedermera började skriva.

– Men inte trodde jag då 
att jag själv en dag skulle stå 
och prata om en fiskbok i 
Åmål.

Började för länge sedan
Grunddragen till ”Ålevang-
eliet” drogs upp redan för 
sju år sedan med en essä i 
Sydsvenskan. Patrik Svens-
son, till vardags kulturjour-
nalist på nämnda tidning, 
har varit fascinerad av den 
ormliknande och gåtfulla 
fiskarten sedan barnsben. 
Det var också en av få verk-
liga beröringspunkter mel-
lan honom och hans tidigt 
bortgångne far.

– Han berättade att alla 
ålar är födda i Sargassoha-
vet, 600–700 mil härifrån, 
och glider med strömmarna 
till Europa. Längs vägen för-
ändras de till genomskin-
liga glasålar och gulålar som 
vandrar upp för alla vatten-
drag. Pappa berättade också 
om hur gamla ålarna kan bli, 
att de kan överleva på land 
under flera timmar och att 
alla ålar en dag återvänder 
till Sargassohavet för att dö. 
Bara det i sig är en bra histo-
ria, säger Patrik Svensson.

Arbetet med boken vi-
sade dock att saker och ting 
kanske inte var så självklara 
som fadern hade gett sken 

av. Ålen verkar snarare vara 
en särdeles svår fråga för 
vetenskapen att få grepp 
om. Forskandet började 
med Aristoteles, den väster-
ländska filosofins fader till-
lika den sista människan som 
påstås ha vetat allt. 

– Det man vet är att allt 
han samlade på sig om ålen 
blev fel, säger Patrik Svens-
son. 

Bland annat hävdade 
Aristoteles att ålen inte fort-
plantar sig, utan uppstår 
ur tomma intet. En absurd 
uppfattning som levde kvar 
ända fram till upplysningsti-
den på 1700-talet.

– Människor hade aldrig 
sett hur ålen fortplantar sig 
så man hittade en massa teo-
rier. I England trodde man 
exempelvis att de blev till 

när hästar tappade hårstrå i 
vattnet, säger Patrik Svens-
son.

I slutet av 1800-talet hit-
tades till sist en ål av hon-
kön. Men för att kunna be-
visa att arten fortplantar sig 
genom parning behövdes 
även en individ av motsatt 
kön. Uppdraget att hitta en 
hane, eller en ”åltestikel”, 
som han själv sade, ham-

nade lite oväntat hos Sig-
mund Freud. Han begav sig 
till den italienska kutstaden 
Trieste i dåvarande Österri-
ke-Ungern och ägnade sina 
dagar åt att sprätta upp fisk. 
Naturligtvis blev jakten re-
sultatlös.

– Men vi vet hur det gick 
sedan. Freud gav sig i stället 
på människan. Hans teori 
om penisavund får en annan 
nivå när man inser att han 
inledde sin karriär med att 
förklara sexualitet hos en 
fiskart – och misslyckade, 
säger Patrik Karlsson.

Vem skrevs boken för?
Den andra författaren som 
torsdagskvällens 83 åhörare 
i Stadshotellets festsal fick 
stifta närmare bekantskap 
med är Helena Granström. 
Hon värmde upp scenen 
med några smakprov ur sin 
senaste bok, den essäistiska 
romanen ”Betydelsen av 
kärlek”. Av högläsningen att 
döma är innehållet svårtill-
gängligt, nästan på gränsen 
till obegripligt. Åhörare som 
har läst boken frågade också 
vem den egentligen är skri-
ven för och om författaren 
förutsätter att läsaren kan 
naturvetenskaperna på sina 

fem fingrar.
– Jag har inte bara skrivit 

för licentiater i matematik, 
nej, säger Helena Gran-
ström, både road och förnär-
mad av responsen. 

Att återge högläsningen är 
svårt. Det enda som fastnade 
var att huvudkaraktären blir 
”rövknullad” av en diffus 
man. Frågorna från publi-
ken tyder också på att boken 
innehåller mer utarmad sex 
än kärlek, trots titeln. Gran-
ström menar emellertid att 
det finns en potential till 
närhet mellan karaktärerna 
och att frågan ställs på sin 
spets när bokens män bok-
stavligt talat är inne i hu-
vudkaraktären, utan att det 
uppstår verklig närhet. 

Målet med boken ska ha 
varit att försöka förstå rela-
tionen mellan kvinnor och 
män med hjälp av kvantfy-
sik.

– Jag började skriva när 
jag började ana möjligheten 
till ömsesidig närhet. Jag 
tror att den finns, säger He-
lena Granström.

Andreas Dagström
0532-123 97
andreas.dagstrom@
provinstidningen.se

ÅMÅL. Från svårsmält kvantfysik till gåtfulla ålar med Helena Granström och Patrik Svensson

Naturvetenskaplig prägel 
på andra författarkvällen

Patrik Svensson berättade underhållande om ålarnas gåtfulla tillvaro. Ingen vet ännu med 
säkerhet hur eller var arten förökar sig.

Sveriges kanske hetaste 
författare för tillfället, 
Patrik Svensson, top-
pade torsdagens förfat-
tarkväll på Stadshotellet 
i Åmål. Med lättsamma 
drag målade han upp 
den svårgreppade ålens 
gåtfulla historia. 

Mindre publikfriande, 
men tyngre rent veten-
skapligt var Helena Gran-
ströms kombination av 
kärlek och kvantfysik. 

Helena Granström fick svara på en hel del frågor under torsdagens författarkväll i Åmål, den andra för året. Sammanlagt 83 personer kom för att lyssna. 

 FOTO: ANDREAS DAGSTRÖM
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Räddningstjänst, polis och 
ambulans larmades natten 

till fredagen om en brand på 
adress i Mellerud.

Larmet om brand i en vil-
la längs Viaduktgatan kom 
in vid 00.40 på fredagen. 
Enligt polisen rörde det sig 
om en villa, som ska ha varit 
övertänt när man kom fram 

till platsen. Byggnaden gick 
inte att rädda. 

– Den är nedbrunnen, ef-
tersläckning pågår. Det blir 
en förundersökning inledd 
gällande mordbrand, säger 
Martin Hallberg, vakthavan-
de befäl hos polisen i region 

Väst, strax efter klockan 04. 
Det är på fredagsmorgo-

nen oklart vad som orsakat 
branden och det finns inga 
rapporter om några per-
sonskador i samband med 
branden. 

Platsen spärrades av för 

teknisk undersökning.
Räddningstjänsten från 

Brålanda, Mellerud, Brå-
landa och Åsensbruk var på 
plats och kunde släcka bran-
den.

Enligt TTELA rörde det 
sig om ett ödehus som stått 

tomt i många år, ingen bod-
de i det. 

Huset var övertänt, men 
det brann inte ner. 

Ove Rydh 
Cecilia Karlsson

MELLERUD. Larm efter brand i villaområde

Ödehus övertändes
En förundersökning om 
mordbrand har inletts 
efter en brand i en 
obebodd villa i Mellerud 
natten till fredagen.

KONST. Utställning i Galleri 2 öppnar idag

Bilder av Åmålsgrafiker i Säffle

Marianne Wenneberg, som 
är ordförande i Säffle Konst-
förening, är en av med-
lemmarna i Konstgrafiska 
Verkstaden. Utöver de tre 
Säfflekonstnärerna består 
Konstgrafiska Verkstaden 
av dalsländska konstnärer, 
varav merparten är bosatta i 
Åmål. De har tidigare haft en 
utställning i Galleri 2.

– Men det var länge sedan 
och den här gången visar vi 
enbart grafik, det gjorde vi 
inte då, berättar Vivi Pet-
tersson, som har varit med i 
konstkollektivet ända sedan 
starten 1999.

Syftet med föreningen är 
att driva en grafisk verkstad 
i Åmål och ge konstnärer och 
andra grafikintresserade en 
väl fungerande arbets- och 
samlingsplats. Verkstaden 
är belägen i det gamla bryg-
geriet i Åmål.

Föreningen samarbetar 
också med olika institu-
tioner, bland annat Västra 

Götalandsregionen, och in-
går i ett nätverk mellan an-
dra grafiska verkstäder och 
grafikintresserade utövare 
lokalt, regionalt och inter-
nationellt.

Det är stor bredd på gra-
fiken som visas i Galleri 2. 
Konstnärerna arbetar med 
olika tekniker som fotopo-

lymer, torrnål, collografi 
och träsnitt. Under våren 
kommer man också att star-
ta en kurs i etsning. Den leds 
av Mattias Idunger som varit 
lärare på Kyrkeruds konst-
skola.

– Jag flyttade nyligen till 
Åmål och är ny medlem. Jag 
tycker det är väldigt rolig att 

det här hantverket hålls le-
vande och att vi tillsammans 
inspirerar varandra, har ro-
ligt och stimulerar skapar-
lusten, säger han.

De konstnärer som med-
verkar i utställningen är Vivi 
Pettersson, Marianne Wen-
neberg, Marita Arvidsson, 
Hjördis Clemens, Mattias 

Idunger, Tanja Mueller, Jo-
sefin Sterner och Marianne 
Westerberg. Utställningen 
öppnar idag och pågår till 
den 15 mars.

Claes Österman
0533-464 41
claes.osterman@
saffletidningen.se

På lördag öppnar Galleri 
2 i Säffle en veckolång 
utställning med Konst-
grafiska Verkstaden 
Dalsland. Åtta av kol-
lektivets 20 medlemmar 
medverkar.

Sex av utställarna i Galleri 2 är Vivi Pettersson, Marita Arvidsson, Hjördis Clemens, Mattias 
Idunger och Marianne Wenneberg.

Mattias Idunger visar flera av sina spännande etsningar.

Vivi Pettersson får hjälp av Marianne Wenneberg att hänga 
en av sina tavlor inför lördagens vernissage.

Mio Åmål. Norra infarten.
Karlstadsvägen 61. Mån-fre 10-18. Lör 10-15.  
 Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

KVÄLLSÖPPET!
MÅNDAG 9/3 TILL KL. 21
SISTA CHANSEN – UPP TILL 3.000:- RABATT VID KÖP AV SOFFA ELLER FÅTÖLJ

SISTA
CHANSEN!
- ANVÄND DIN 
VÄRDECHECK!
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Familj
E-POST: FAMILJ@PROVINSTIDNINGEN.SE

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

Söndag: Siv , Saga
Siv betyder ”hustru” och enligt den gamla 
nordiska gudasagan var en kvinna med det 
namnet gift med Tor. Cirka 35 600 heter Siv 
eller Sif, omkring 21 300 kallas så eller har det 
som första förnamn, med medelåldern 74. 
Saga är ett namn av fornnordiskt ursprung 
med betydelsen ”sierska”, ”hon som ser”. 
Runt 16 100 har det som tilltalsnamn, om-
kring 10 900 kallas så, med medelåldern 14.

Måndag: Torbjörn, Torleif
Torbjörn är fornnordiskt och består 
av gudanamnet Tor och ordet ”björn”. 
Betydelsen är därmed ”Tors björn”. 
Cirka 23 100 heter Torbjörn, omkring 12 
400 kallas så, med medelåldern 55.
Torleif är fornnordiskt och består av 
gudanamnet Tor och ”leifr” som bety-
der arvinge. Knappt 700 heter Torleif, 
drygt 300 har det som tilltalsnamn.

DÖDSFALL. 

Uno Josefsson
Skåpafors
Uno Josefsson, Skåpafors, 
har avlidit i en ålder av 91 
år. Han var född och upp-
vuxen i Skåpafors, där han 
också bodde hela sitt liv.

Sitt första jobb fick han på 
pappersbruket i Skåpafors, 
där han utförde lite olika 
sysslor. Därefter drev han 
egen taxirörelse och körde 
bland annat skolbarn och 
även skolmat.

Sonen Lennart berättar 
att hans far var bra på att ta 

taxikunderna och att alla 
skolbarn älskade honom, 
inte minst eftersom han 
kunde stanna och köpa 
glass åt dem på hemvägen.

Vintrarna på 1950-, 1960- 
och 1970-talen kunde dock 
vara tunga eftersom vägarna 
inte var lika bra plogade som 
i dag. Det blev mycket till att 
sätta på och ta av snökedjor 
på däcken. Han körde även 
sjukresor och på senare år 
också handikapptaxi.

På fritiden tyckte han 
om att fiska och att plocka 

bär i skogen. Att arbeta i 
trädgården var också något 
han gillade.

Den bortgångne sörjs 
närmast av sonen Lennart 
med familj. Uno Josefsson 
hade fyra barnbarn och elva 
barnsbarn.

Kurt der Nederlanden
Karlstad
Kurt der Nederlanden, Karl-
stad, har avlidit i en ålder 
av 78 år. Hans närmaste 
är sambo och döttrar med 
familjer.

V
iral marknadsföring är en marknadsförings-
metod som eftersträvar att ett budskap(…) 
ska bli ett viralt fenomen. Budskapet ska 
vara så unikt och intresseväckande att de 
individer som exponeras för det har stor 

benägenhet att, utan incitament, sprida det vidare till sin 
bekantskapskrets.”

Wikipedias definition kanske kan tillämpas på den hand-
ling en kvinna utförde för cirka1990 år sedan. Jesus sa om 
den att ”överallt där glädjebudet förkunnas skall man ock-
så berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne”. Så har 
det också blivit. Tre av fyra evangelister berättar om henne. 
Kvinnan hette Maria och var troligen syster till Marta och 
Lasaros. Hon bodde i Betania, strax utanför Jerusalem. Det 
var fest hos Simon den spetälske. Festen visar att han inte 
längre var spetälsk. Med stor sannolikhet hade Jesus botat 
honom. Kärlek till Jesus skapar fest bland människor. Ma-
rias bror Lasaros hade tidigare dött men uppväckts tillbaka 
till livet i ett spektakulärt mirakel som Jesus utfört. Marias 

kärlek till Jesus var omvittnad tidigare. Vad gjorde hon nu, 
som skulle bli till en viral marknadsföring?

Hon slösade! Slösade kärlek över Jesus Kristus. Helt 
uppslukad av Jesu närvaro tar hon 1/3 kg exklusiv nardus-
olja, värd en arbetares årslön, och smorde hans huvud och 
fötter med den. Det står faktiskt att hon hällde olja över 
hans huvud. Doften från hennes kärlekshandling spred sig 
i hela huset. Inte bara Judas Iskariot utan alla lärjungarna 
klagade över hennes slöseri. Plötsligt var de så angelägna 
om alla fattiga människor.

Det fanns fler bottnar i hennes handling än enbart ut-
trycket för Marias kärlek. Hon visste att Jesus var ”den 
gode herden” som psalm 23 i psaltaren handlar om. Där 
står det att han smörjer mitt huvud med olja. Jesus är Guds 
smorde, vilket betyder Kristus eller Messias. Befriaren 
är här. I psalm 133 i psaltaren läser vi om översteprästen 
Aron, Israels förste överstepräst, om hur oljan rinner från 
Arons huvud ner över ansiktet, ner i skägget och ner på 
hans kläder. Det finns en djup andlig tillämpning av den 
bilden. 

Jesus från Nasaret är inte bara judarnas utan också alla 
människors, i alla tiders, överstepräst.

Maria smorde Jesus, utan att förstå det, till hans begrav-
ningsdag. Den dagen var bara några dagar borta. Som vår 
överstepräst bar Jesus fram ett sista syndaoffer, sig själv, 
en gång för alla. Också för dig och mig. Marias handling 
blev viral i hela världen. 

Peter Landälv

Viral marknadsföring över sekler

INFÖR HELGEN. 

NAMN VI MINNS. 

För 44 år sedan, 1976, avled 
den danska författaren Tove 
Ditlevsen, född 1917. Hon väx-
te upp under enkla förhållan-
den och debuterade redan 
1937 med diktsamlingen ”Pi-
gesind”. Genombrottet kom 
med romanerna ”Man har 
gjort ett barn illa” och ”Barn-
domens gata”. Ditlevsens 
författarskap har kopplats 
till såväl kvinnorörelsen som 
arbetarlitteraturen.

MINNESGÅVA
Ring 0200-88 24 00 så hjälper vi dig 

med din gåva till forskningen.
www.hjart-lungfonden.se

DÖDA.

Vår kära

Sigrid
Kinander

* 9 juni 1919
har lämnat oss i sorg och

saknad.
Årjäng 1 mars 2020

Rune och Margareta
Ulf och Juta

Joakim, Kristin, Martina
med familjer

Gertrud, Paul

Tåligt och god har
Du levat Din tid

Tacksamt vi önskar Dig,
vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum  i Silleruds

kyrka fredagen den 27
mars kl. 14:00. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i Sockenstugan. Svar om
deltagande till tel. 0573-
10083 eller www.åbeg.se

senast tisdag 24/3.

TACK.

F hco tehgilnäv dasiv rö  
v  div ednagatled tmra

v  eräk rå

H sna  
J  snossnaho

b arkcav alla röf ,gnågtro  
b llit rovåg röf hco rommol  
o iv lliv rednofsennim akil  

t tråv aröfmarf alla re lli  
v kcat tliksräs ttE .kcat amra  

t hco nedråvkujsmeH lli  
H  .artsäV netsnäjtme

B  EIRAM-TTIR
m  jlimaf de

NYTT LEENDE 
– NYTT LIV

Ge en gåva
BG 900-2221

Swish 900 2221

operationsmile.se
Bli Flickafadder 
plansverige.org

Att leva nära någon med Alzheimers sjukdom är  
en känslomässig berg- och dalbana.  Ena stunden 
glädje, nästa stund maktlöshet. Omkring 100 000  
personer i Sverige är drabbade. Forskningen har  
kommit långt, men det behövs mer pengar om  
visionen om ett botemedel ska kunna bli verklighet.  
Du har makten att göra skillnad. Beställ testamen-
tesbroschyr på www.hjarnfonden.se/testamente 
eller ring 020-523 523 för mer information om  
hur du  går till väga. Låt kärleken leva vidare.  
Testamentera till hjärnforskningen.

Maktlöshet

www.hjarnfonden.se
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Plock
E-POST: REDAKTION@PROVINSTIDNINGEN.SE

Lösning i nästa PD.

UR VÅRA ARKIV.

 

SUDOKU.

SERIER.

HÄLGE

KALLE & HOBBE

HÖRT & HÄNT.

Rolighetsbrott. Skådespelaren Thor Modéen var så rolig 
att han polisanmäldes. På självaste juldagen 1934 hade han 
uppträtt med roliga sketcher och publiken hade skrattat så ko-
lossalt att en person anmälde Modéen för opassande munter-
het. Komikern skulle även haft en alldeles för skojig hatt på sig, 
tyckte ordningsvännen. Rätten höll med och för 85 år sedan, 
1935, dömdes underhållaren till 75 kronor i böter.

...meter lång var den första 
etappen av Åres bergbana 
som nådde Åreskutans 
östra platå och som invigdes 
för 110 år sedan, 1910.

CITATET

”Ödet ham-
rar oss 

hårda eller mjuka; 
det kommer an 
på materialet.”
Marie von Ebner-Eschen-
bach (1830–1916).

KULTUR. Drottningholmsteatern gör en 
ny familjeuppsättning av den klassiska 
romanen ”Skönheten och odjuret”.

Uppsättningen blir ett nyskrivet sångspel 
som tar avstamp i operan ”Zémire och 
Azor”, som grundas på sagan och som hade 
svensk premiär på samma teater 1778.

”Det här är en saga som har berättats om 
och om igen sedan 1700-talet. Nu välkom-

nar vi en ung publik från sex år till den här 
magiska historiska teatern och en föreställ-
ning om kärlek, slump och förvandling”, 
säger manusförfattaren och regissören 
Tuvalisa Rangström i ett pressmeddelande.

”Skönheten och odjuret” spelas 27 maj– 
6 juni. Biljetterna släpps 18 mars.

Teaterpjäs tillbaka efter 242 år

2010
Åmåls företag satsar stort på takvärme. Åmåls Stålkonstruk-
tioner AB, Åsab, gör en storsatsning på ökad produktion och 
försäljning av värmestrips för uppvärmning av hallar, affärs-
centrum och industrilokaler.
– Vi har satt som mål att dubbla försäljningen inom loppet av 
tre år, säger företagets verkställande direktör Johan Paulsson. 
Företaget ska satsa på marknadsföring och kommer att an-
ställa en säljare med den svenska marknaden som arbetsfält.

1995
Svanefjorden upp i rök. Nu är före detta restaurang Svane-
fjorden i Köpmannebro så mycket före detta en byggnad kan 
bli. Nuvarande fastighetsägaren Kjell Nilsson köpte i höstas 
kåken för en halv miljon kronor och Nilsson fick mycket hus för 
pengarna. Men allt var i uselt skick och Mellerdus räddningskår 
fick erbjudande om att ha hotell och restaurangbyggnaden 
som övningsobjekt.
Nu revs den i stället med grävskopor och schaktmaskiner. Mar-
ken kommer så småningom att styckas upp till villatomter.

1970
Skomakaryrket på utdöende. För dryga 20 år sedan fanns det 
enligt uppgift elva skomakerier Åmål. I dag finns det endast 
ett. Det är med andra ord inte att ta till i överkant att påstå att 
skomakaryrket är på utdöende. Det är inte alls så bra som det 
var förr i tiden. Folk handlar mer och mer skor efter mönstret 
köp, slit och släng. Det blir med andra ord mindre att göra för 
de skomakare som finns kvar. 
I 31 år har Gustav Olsson varit skomakare. Han har tagit yrket i 
arv av sin fader. Han övertog Hermans Skotjänst i Åmål 1968.

G
ammal man gör så gott han kan, finns det en 
liten sång som heter. Nu är jag ju ingen man 
men gör så gott jag kan ändå. 

Det är minsann inte så lätt att vara gam-
mal, inte ens i vår lilla lugna stad. Nu vill jag 

inte föreställa en så kallad gnällspik, för gnällspikar är det 
värsta jag vet. Naturligtvis syftar jag inte på de spikar som 
användes till att snickra med, utan med en gnällspik menar 
jag en person som ständigt klagar och är missnöjd. 

Det finns tyvärr sådana lite här och där, som klagar på 
allt från vädret till världspolitiken. Att dom bara orkar, 
brukar jag tänka. Det är naturligtvis många som har det 
svårt, är sjuka har ont och värk lite här och där. Vi har ju 
också här i vår kommun långt att åka till den vård vi ibland 
behöver, med nu är det som det är, ingen ide att gnälla för 
detta. Våra lasarett kommer inte närmare för det, om vi 
inte flyttar på oss för att bo i närheten av de lasarett som vi 
ibland behöver. Med detta vill vi nog inte. Jag stannar här i 
vår kommun, här känner man ju att man hör hemma.

Vädret kan vi ju inte göra så mycket åt, det är ju som det 
är och det som händer ute i värden är visserligen hemska 
saker. Men inte tänker jag gå och deppa ner mig för det. Det 
finns så mycket att glädja sig åt så här på äldre dar, bara 
man tar vara på de tillfällen som ges. 

Tänk att få uppleva att barnbarnen växt upp till vuxna 
människor med egna familjer och arbeten. Människor som 
det går att föra en dialog med och som är nöjda med livet. 

Om de gnäller någon gång – och det gör de naturligtvis, de 
är ju som andra unga lite bortskämda – så är jag genast där 
och påpekar hur bra de har det och att jag inte vill veta av 
några gnällspikar. 

Jag har ju också den stora glädjen att fått uppleva att ha 
fått ett barnbarnsbarn och detta är ju inte något alla hinner 
få på ålderns höst. Detta barn har nu blivit en liten flicka, 
som har börjat att sminka sig. Detta tycker jag ju inte om, 
men vill inte vara en gnällspik. Hon bor ju i Norge, men 
med dessa fina datorer och telefoner som finns  nu för 
tiden går det ju lätt att hålla kontakt med varandra.

Jag är ju också en föreningsmänniska och är med i ett par 
föreningar som gör mig mycket glädje. Det är alltid roligt 
att komma ut och träffa olika sorters människor – och 
många är pigga och glada och inga gnällspikar.

Bibbi  
Moberg
Aregarn

Gott om gnällspikar
GÄSTKRÖNIKÖREN.

Gnällspikar finns det gott om, skriver Bibbi Moberg Aregarn.
 FOTO: ANDERS WIKLUND / TT

800
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KORSORD.

Melodikrysset förra veckan:

Vågrätt: 3. Sällskapsresan, 5.  Åberg, 6. Amos, 7. Satelliten, 
 10. Anna, 11. Vin, 12. Åse.

Lodrätt:  1. Albertina, 2. Hawaii, 3. Skånska, 4. Segel,  
 8. Lasse, 9. Elin.

Melodikrysset på lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne 
senast onsdag  i nästa vecka.
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm.

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

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

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

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10 11 12

13

14

15

Melodikrysset v.10 - 7 mars

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

Förra veckans 
lösning och vinnare
Första pris, en dubbeltriss:
Jan Andersson, Åsgatan 1 A, 
Åmål
Marianne Lager, Adolfsbergs-
gatan 11, Åmål
Andra pris, en trisslott: 
Marguita Lundell, Centralga-
tan 10, Åmål, Beth Högberg, 
Mogatan 10 D, Åmål, Jonny 
Melin, Bruksgatan 6, Åmål, 
Ingvar Larsson, Lövåsvägen 
12,  Åmål, Lennart Winterfjäll, 
Döbelnsgatan 1 F, Åmål, An-
nika Cundy, Klypersbol 2301, 
Åmål
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Lös PD:s bildkryss.

Åtta priser delas ut 
till de först öppnade rätta
lösningarna.
De två först öppnade rätta
lösningarna får vardera en
dubbeltriss. Övriga sex 
vinnare får var sin trisslott.

Lösningen ska vara oss
tillhanda senast nästa 
torsdag och skickas under 
adress:
PD:s Bildkryss
Kyrkogatan 5
662 31 Åmål

Lösningen kan även läggas 
i vår brevlåda, Kyrkogatan 5.

Bild-
krysset
10
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Mat

ASIATISKT. Mat från Sri Lanka

En skeppslast  
med spännande 
dofter och smaker
Testa något nytt. 
Testa mat från Sri Lanka. 
Fräscht, fantasifullt och 
fulladdat med spännan-
de smaker.

Som indiskt. Fast friskare, 
fräschare och festligare. Un-
gefär så skulle jag vilja beskri-
va maten från Sri Lanka. Jag, 
som aldrig ens har varit där, är 
bubblande nykär i det här fas-
cinerande köket som vägrar 
hålla igen på smakerna. Må 
det så handla om tårframkal-
lande chilihetta, syrlig fruk-
tighet i hundraåttio, krämig 
sensuell kokossötma eller 
exotiska kryddblandningar 

som får sinne och smaklökar 
att joddla av lycka.

Fantasifull attityd
Råvarorna går heller inte 
av för hackor. Vi snackar 
färsk fisk, superba skaldjur, 
grymma grönsaker, finfin 
frukt och de mest klockrena 
kryddor som går att upp-
bringa. Hela härligheten 
kombineras med en befri-
ande fantasifull attityd, 
drivor av vegetariskt och 
spetsat med en skeppslast 
spännande aromer, kon-
sistenser och intryck. Allt 
som oftast serverat med så 
kallade ”hoppers”, ett slags 

friterade rispannkakor, som 
är något av kökets signum 
tillsammans med knallstark 
sambal.

Men så är det där med 
det språkliga. Hur jag än 
skriver kommer någon ga-
ranterat att smälla näven i 
frukostbordet och bli genu-
int grammatiskt upprörd. 
”På” Sri Lanka känns ju rätt 
eftersom det är en ö, men 
rent strikt ska man tydligen 
använda ”i” om öar som 
även är en nation, sålunda 
torde ”i” Sri Lanka vara mer 
korrekt. Och lankesisk el-
ler srilankesisk? Ordlistan 
hintar om att båda är rätt, 

men vad jag än skriver lär 
halva läsarskaran anse att 
det är fullständigt uppåt 
väggarna…

Kulturella influenser
Oavsett vilket så smakar i 
varje fall maten från den 
däringa ön i Indiska oceanen 
helt ljuvligt. Det är som om 
hela Sri Lankas historia speg-
las i kastrullerna. Kulturella 
influenser från tiden som 
knytpunkt för kryddhandeln 
och brittisk koloni har satt 
sin prägel på det mesta. En 
rejäl skopa indiskt uppblan-
dat med alltifrån holländskt 
till kinesiskt, brittiskt, por-

Jordnötter får sätta smak på riset.

Sambal är populärt som tillbehör till det mesta. 

Fiskcurry från 
Sri Lanka
Otroligt god och lättlagad 
curry. Alla originalkryddor är 
inte så lätta att få tag på här 
hemma, så jag har anpassat 
och förenklat det klassiska 
receptet en aning.

Till 4 portioner, 40 minuter 
+ 1 timme i kylen
500 g fast vit fisk, t ex skrei 
eller msc-märkt marulk
1 tsk gurkmeja + 1/2 tsk
2–3 lime
salt
vegetabilisk olja
2 gula lökar, tunt skivade
2 vitlöksklyftor, finhackade
5 cm färsk ingefära, fin-
hackad
1–2 chilifrukter, skivade
2 tsk hel kardemumma, 
mortlad
2 tsk bruna senapsfrön
1 tsk hel spiskummin,  
alt. 1 1/2 tsk malen
cirka 12 små tomater
1 1/2 msk tamarindpasta, 
finns i asiatiska och välsor-
terade mataffärer (kan er-
sättas med 1 lime, se ovan)
1 burk kokosmjölk, à 400 g
1 passionsfrukt
 
Skär fisken i kuber och lägg i 
en bunke tillsammans med 
1 tesked gurkmeja, rivet skal 
från en lime plus saften från 
två samt en nypa salt. Blanda 
väl, täck över och ställ in i 
kylen i en timme.

Hetta upp en skvätt olja i 
en stekgryta och tillsätt lök, 
vitlök, ingefära och chili. Låt 
fräsa på medelvärme tills 

En fantastiskt god fiskcurry med enkla medel, men massor av smaker från Sri Lanka.

Tiden som en av världens knytpunkter för kryddhandeln 
märks tydligt i maten från Sri Lanka. Här fegar man inte med 
smakerna. FOTO: JANERIK HENRIKSSON

Recept

tugisiskt och indonesiskt 
kombineras med lokala tra-
ditioner och öns många olika 
etniciteter.

När min nyfikenhet tog 
överhanden och jag bara var 
tvungen att uppsöka en sri-
lankesisk/lankesisk restaur-
ang i London för att få sma-

ka ”the real deal” blev jag 
totalt knockad. Men det går 
faktiskt lika bra att återska-
pa miraklet på hemmaplan.  
I alla fall nästan. Prova 
själv.

Mia Gahne

löken mjuknat och fått lite 
färg. Tillsätt kardemumma, 
senapsfrön, spiskummin och 
1/2 tsk gurkmeja. Fräs tills det 
börjar dofta.

Dela tomaterna och häll i 
tillsammans med tamarind-
pasta (kan i det här momen-
tet ersättas med saften från 
den extra limen), kokosmjölk 
och urskrapad passionsfrukt. 
Låt sjuda 10 minuter eller tills 
tomaterna börjar mjukna och 
såsen tjocknat lite. Smaka av 
om det behövs mer salt.

Häll i fisken och låt sjuda 
sakta cirka 5 minuter eller tills 
 fisken vitnat och är genom-
kokt. Servera med ris, till 

exempel smaksatt med 
jordnötter.

Jordnötsris
Varför inte smaksätta riset 
när du ändå är i gång? Det 
här ger ett extra gott och 
lite krämigt ris med nötiga 
toner.

Till 4 portioner, 15 minuter
 4 portioner kokt ris
2 citrongrässtjälkar (alt. 1/2 
lime)
vegetabilisk olja
1 liten gul lök, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
2 msk jordnötssmör

1 1/2 dl torrostade jordnöt-
ter
1/2–1 msk japansk soja
1 salladslök, finskuren
 
Ta bort det yttersta höljet 
på citrongräset, banka med 
ett knivskaft eller liknande 
och skiva riktigt, riktigt tunt 
(kan ersättas med lime mot 
slutet).

Hetta upp olja i en gryta 
och mjukfräs citrongräs, lök 
och vitlök. Tillsätt jordnöts-
smöret och låt det smälta. 
Häll sedan i hela jordnöt-
ter och soja och blanda väl 
(pressa i lime om du inte har 
citrongräs).

Tillsätt riset och salladslök. 
Smaka av om du vill ha mer 
soja och lime. Servera till 
exempel till currygrytor, men 
även gott som det är, kanske 
med en sallad till.

Kokossambal
Lankeserna serverar ofta 
olika former av sambal som 
tillbehör. Den här varianten 
kan vara i princip hur stark 
som helst, så hettan avgör 
du bäst själv.

Till 4 portioner, 10 minuter
2 dl kokos
1/2 dl hett vatten

1/2 gul lök, tunt skivad
2 tsk fisksås
cirka 1/2 tsk chiliflakes 
(eller efter smak)
1 tsk salt
1 nypa socker
1 lime
 
Krama kokos med hett vat-
ten. Häll över i en matbereda-
re. Tillsätt lök, chiliflakes, fisk-
sås, salt och socker och mixa. 
Pressa i lime, skrapa kanterna 
och mixa igen. Smaka av om 
det behövs mer salt. Kan 
förvaras i tät glasburk i kylen 
upp till en vecka.
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Vattenståndet över sjökortets 
referensyta (44,10 m ö h i RH 
2000)

Mellerud

PROGNOS
Sön Mån Tis Ons

+5+5+6+3

+5+6+5+3

+6+7+6+4

+4+5+6+3

+6

+4

+6

+5

+6

+6

+4

+3

5–8 m/s4–7 m/s3–6 m/s4–7 m/s

6–9 m/s5–8 m/s3–6 m/s6–9 m/s

5–8 m/s4–7 m/s3–6 m/s5–8 m/s

5–8 m/s4–7 m/s3–6 m/s5–8 m/s

7–10 m/s

6–9 m/s

4–7 m/s

4–7 m/s

3–6 m/s

3–6 m/s

6–9 m/s

5–8 m/s

Färgelanda

Dals Ed

Åmål

Säffle

Bengtsfors

SOLEN

MÅNEN

 i dag i morgon

 i dag i morgon

 i dag i morgon

 i dag i morgon

Upp 06:46 06:44

Upp 14:16 15:50

Ner 17:54 17:56

Ner 06:47 07:07

VÄDRET I GÅR KL 13

1

9

5

3

11

7

2

10

6

4

12

8

SVERIGE PROGNOS
Sön Mån Tis

Karlstad +0,0
Blomskog +0,8
Bengtsfors +1,6

Dals Ed +3,1

Färgelanda +2,9
Mellerud +2,2

Säffle +0,8

Årjäng +0,4
Åmål +1,2

Skelle�eå

Falun

Stockholm

Malmö

Göteborg

Kiruna

Hudiksvall

Norrköping

Östersund

11

1
2

4
5

7

9

3

6

8

12

10

6–9 
m/s

5–8 
m/s

SVERIGE I DAG

KarlstadÅrjäng

Bengtsfors

Dals Ed

Mellerud

Lidköping

Färgelanda

Sä�e

Åmål

VÄDRET I DAG

Dag
Kväll
Natt

Temperaturer

+4
0
–2

+4
+3

+5
+4

+4

+4

+4

+4

+1
0

+1
0

0

0

0

+1

–1
–2

–1
–1

–1

–2

–2

+1

1–2 
m/s

2020 7/3 +98 cm
2019 7/3 +30 cm

VATTENSTÅND VÄNERN

7 MARS

FRÖSKOG. Internationella kvinnodagen

Om konst och kvinnlighet  
på gudstjänst i Fröskog

Eftersom internationella 
kvinnodagen i år infaller 
på en söndag, tar Åmåls 
församling tillfället i akt 
att sätta kvinnlig prägel på 
söndagens gudstjänst i Frö-
skogs kyrka. 

Samtliga kvinnor
Samtliga textförfattare till 
dagens psalmer är kvinnor 
och de sånger som sjungs av 
damkören från Mo har både 
kvinnliga kompositörer och 
textförfattare. 

Har Gud en kvinnlig sida? 
Detta är den rubrik som har 
satts för gudstjänsten. 

Kan provocera
–  För en del kan det vara pro-
vocerande att tänka på Gud i 
feminina termer, detta trots 
att Bibeln har flera sådana 
bilder, säger kyrkoherde 
Lotta Cohén.

Bibelns texter och tan-

kar kommer att blandas 
med sång och musik och de 
konstföremål som konstnä-
ren och keramikern Annie 
Lindgren ställer ut i kyrkan 
kommer att vävas in i be-
traktelsen. 

Att vara sig själv
Annie Lindgrens verk kom-
mer delvis från tidigare 
serier kring livets förgäng-
lighet och att vara sig själv. 
Som korsetten ”Blomstra” 
och drejade ljusstakar som 
ändrat form och tappat sin 
funktion, men ändå har ett 

egenvärde. 
–  Men det som är helt nytt 

är skulpturen ”Mollusk” 
med krumma mammeluck-
ben i keramik och ett glas-
kroppsöga som betraktar 
världen. Den är lite inspire-
rad av havsanemoner och 
annat som lever i havet och 
en kommentar till mänsklig-
hetens beteende både mot 
jorden och mot sig själv, sä-
ger Annie Lindgren.

Karin Olsson
redaktion@ 
provinstidningen.se

Har Gud en kvinnlig 
sida? På internationella 
kvinnodagen på söndag 
blir det gudstjänst med 
kvinnotema i Fröskogs 
kyrka med medverkan av 
konstnären och kerami-
kern Annie Lindgren. 

Konstnären och keramikern Annie Lindgren medverkar vid 
söndagens gudstjänst i Fröskogs kyrka. Här några av hennes 
ljusstakar.

EVENEMANG
ÅMÅL
Skäringer på bio
•  Sagabion i Åmål arrangerar 

på Internationella kvin-
nodagen på söndagen Mia 
Skäringers senaste succéfö-
reställning  gånger om.

KJELLSTEDT STÄLLER UT
•  Åmålskonstnären Gunilla 

Kjellstedt ställer ut verk. 
Det blir vernissage på lör-
dagen i Åmåls konsthall och 
utställningen pågår till och 
med den 28 mars.

Olsson ställer ut
•  Eva Olsson ställer ut konst i 

Stadshotellets restaurang. 
I dag lördag är det vernis-
sage.

Dansworkshop
•  På lördag eftermiddag och 

kväll blir det två workshops 
i dans hos Danscenter 
Sofia Westlund. Dermot 
Clemenger lär ut stegen. 

FÖRENINGSNYTT
•  Anonyma alkoholister: 

Möte i Kungsbergskyrkan, 

Stegsgatan 1, måndagar 
 kl. 18.30–19.30.

•  Samverkan Fengersfors: 
Qigong med Gerd Bancks, 
måndagar kl. 10.00 på Her-
dins väg 2C. För informa-
tion ring Monica Lind-
strand, 070-623 99 92.

•  Samverkan Fengersfors: 
Sittgympa med Aina An-
dersson, tisdagar kl. 18.00 
på Herdins väg 2C. För 
information ring Monica 
Lindstrand, 070-623 99 92.

•  Samverket Tösse: Prome-
nad med eller utan stavar 
måndagar kl. 11.00. Samling 
vid Rose-Maries kafé. Möj-
lighet att fika efteråt. Alla 
är välkomna. För mer info, 
ring 171 42.

•  Samverket Åmål: Bingo-
kafé på Ekbacken (ojämna 
veckor) och Illern (jämna 
veckor) för boende och 
anhöriga tisdagar kl. 10.30. 
För mer info, ring 171 42.

•  Samverket Åmål: Bingokafé 
i Samverkets lokal, Lunne-
gatan 18, tisdagar kl. 13.00. 

För mer info, ring 171 42.
•  Samverket Åmål: Bosam-

verkan för boende i områ-
det Järngatan, Malmgatan, 
Sofiagatan måndagar kl. 
10:30-12:00 i DHR-lokalen 
Malmgatan 11. För mer info, 
ring Samverket 171 42. Hans 
Dahlberg 9 mars.

•  Samverket Åmål: Bo-
samverkan för daglediga 
tisdag kl. 10:30-12:00 på 
Grindhöjdsvägen 1A, gröna 
huset, källarlokal. Alla i 
närområdet är välkomna! 
Tisdagen den 10 mars 
musikunderhållning med 
Unos Trio. För mer info, ring 
Samverket 171 42.

•  SPF Åmåliterna: Bridgespel 
tisdagar kl. 13.30. Obs! Av-
anmälan till Janne, tel. 070-
654 90 34, eller Bo-Lennart, 
tel. 070-773 33 96.

•  SPF Åmåliterna: Bouleträ-
ning i hallen som vanligt 
tisdagar och fredagar  kl  
10.00.

•  SPF Åmåliterna: Akvarell-
cirkeln ”Vi målar tillsam-

mans” träffas onsdagen 
den 11 mars kl. 14.

•  PRO Åmål: Måndagen den 
9 mars kl. 13.30 Kortspel på 
Vikenborg.

•  PRO Åmål: Måndagen den 9 
mars kl. 15.00 Litteraturcir-
kel på Föreningshuset.

•  PRO Åmål: Tisdagen den 10 
mars är det Öppet hus mel-
lan kl. 10.00-12.00.

•  PRO Åmål: Tisdagen den 
10 mars är Kansliet öppet 
mellan kl. 9.00-12.00

•  PRO Åmål: Onsdagen den 11 
mars  kl. 15.00. Träff för nya 
medlemmar på Förenings-
huset. 

•  PRO Åmål: Torsdagen den 
12 mars kl. 10.00. Styrelse-
möte.

•  PRO Åmål: Torsdagen den 
12 mars  kl. 15.00. Sittgym-
pa på Föreningshuset. 

SKOLMATEN
ÅMÅL
GRUNDSKOLOR
Måndag: Chili con carne 
med ris / bulgur

Veg. Chili con carne med ris / 
bulgur
Tisdag: Stekt torskfilé med 
kall sås och potatis
Caribeanbiff med kall sås 
och potatis
Onsdag: Pasta med 
kycklingsås
Champinjon- och tomatsås 
med spenat, pasta
Torsdag: Fiskgratäng med 
soltorkade tomater, potatis
Sötstark blomkålscurry 
med ananas, potatis
Fredag: Pytt i panna och 
rödbetor
KARLBERGSGYMNASIET
Måndag: Chili con carne 
med ris / bulgur
Chili con carne med ris / 
bulgur
Fish’n slaw (med tortilla, 
cole slaw och salsa)
Tisdag: Caribeanbiff med 
kall sås och potatis
Stekt torskfilé med kall sås 
och potatis
Italienska köttbullar i tomat-
sås med spaghetti
Onsdag:  Champinjon- och 

tomatsås med spenat, 
pasta
Pasta med kycklingsås
Spenat- och fetaostpaj
Torsdag: Sötstark 
blomkålscurry med ananas, 
potatis
Fiskgratäng med soltorkade 
tomater, potatis
Pastagratäng med broccoli 
och kyckling
Fredag: Grönsakspytt, 
rödbetor
Pytt i panna och rödbetor
Surprise
SÄFFLE
Måndag: Kryddig grönsaks-
röra, ryssröra (köttfärs, 
tomat, ris) och tortillabröd.
Tisdag: Thaigryta med 
quorn, kycklinggryta med 
smak av kokos, nudlar.
Onsdag: Veggiegratäng, 
stekt fisk, potatismos och 
kall sås.
Torsdag: Vegetarisk 
gulaschsoppa, mjuk 
ostsmörgås och frukt.
Fredag: Vad kökets kockar 
erbjuder.

DET HÄNDER



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

Del 2
I DAG: SPORT S14 • EFTERTEXT S17 • RADIO&TV S21

PROVINSTIDNINGEN.SELördag 7 mars 2020

–  Det brukar alltid vara 
drag under tjejkvällarna. 
Ett trevligt evenemang med 
god stämning, konstaterar 
Stilmagazinets ägare Malin 
Lundberg, som dagen till ära 
hade dukat upp en fin ming-
elbuffé med papperskoner 
fyllda av snacks, ostrullar 
och tunnbrödsnittar. 

Godsaker frestade även 
de flesta andra kvällsöppna 
butikerna med.

– Det bästa med tjejkväl-

larna är att folk tar sig ut och 
tittar. Det är inte alltid de 
handlar hos oss under själva 
evenemanget, men ibland 
kommer de tillbaka när de 
sett vad vi har, säger Lena 
Andersson på HW-Dam, 
medan hon tänder några le-
vande ljus.

Tjejkvällen avrundades på 
Stadt med musik av Säffle-
duon Gene & Toni och pris-
utdelningen. Storvinnare 
blev Sally Blomgren.

ÅMÅL. ”Det bästa är att folk tar sig ut och tittar”

Trivsel i centrum 
under tjejkvällen

Tjejkvällens gladaste shoppare gillade särskilt ballongerna som Stilmagazinet hade hängt 
på sin gatupratare. Från vänster Ali Khairi, Nour Ali och Aijat Khairi. FOTO: ANDREAS DAGSTRÖM

Säffleduon Gene & Toni klev på scenen tidigare än vad det 
var sagt. Bland annat rev de av ett antal Per Gesslelåtar.

Malin Lundberg på Stilmagazinet hade tillsammans med 
övriga personalen dukat upp en fin buffé med diverse 
mingelvänligt tilltugg.

Lena Andersson på HW-Dam menar att evenemanget har positiva effekter för handeln som 
sträcker sig längre än en kväll. 

Sally Blomgren vann förstapriset i shoppinglotteriet. Priset 
överlämnades av handlaren Hannah Åkerlund.

 Y Mingel, musik, lite mat och massvis 
av butikserbjudanden. Det var tors-
dagens tjejkväll i ett nötskal. 

Åmål Handel bidrog med 5 000 kronor och andra lokala 
handlare med 4 000 kronor till den prispott som alla 
torsdagskvällens shoppare med kvitton på över 300 kronor 
hade chans att ta del av. 

”Jättetrevligt och superbra!”, säger Hannah Åkerlund, ägare 
till Qwess, om tjejkvällarna som fenomen. 
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2017 lämnade Linus Jo-
hansson Åmål med sikte på 
hockeygymnasiet i Karlskro-
na. Efter två år på tillväxt i 
lokala division 2-klubben 
Olofströms IK handplocka-
des målvaktstalangen till 
allsvenska Karlskronas 

J20-lag. Den här säsongen 
har han tagit stora kliv i ut-
vecklingen och delat på mål-
vaktsansvaret med den ett 
år äldre lagkamraten Albin 
Andersson. 

I mitten av februari lå-
nades A-lagets andremål-

vakt Marcus Hellgren ut till 
SHL-klubben Oskarshamns 
IK. Då öppnades en lucka 
på bänken – en lucka som 
Linus Johansson fick fylla i 
onsdagens match mot Pelle 
Hedlunds BIK Karlskoga. 
Och även om det inte blev 
någon istid den här gången, 
passade han på att suga åt 
sig av erfarenheten.

– Det är något jag drömt 
om. Atmosfären är lite an-
nan än i J20, så man får dra 
lärdom av allt runt om. Publi-
ken, media och så Tanner då 
(Jaillet, förstamålvakt i Karls-
krona), säger 18-åringen.

Säsongen i J20 har inte 
varit någon höjdare för laget 
om man ser till resultaten – 
med tre omgångar kvar lig-
ger laget sist i tabellen. Men 
Linus själv har haft mycket 
att göra i kassen och med 
över 90 i räddningsprocent 
har han varit en av de bättre 
i serien under sin första sä-
song.

Stark utveckling
– Vi har haft det tufft resul-
tatmässigt, men min säsong 
har varit riktigt bra och det 
känns som ett kvitto på det 
när jag får sitta på bänken i 

A-laget, säger han.
Sedan flytten från Åmål 

har det hänt en hel del med 
Linus Johanssons utveckling 
på kort tid. Från J18 division 
1 till J20 Superelit, till bän-
ken i hockeyallsvenskan på 
bara ett par år.

– Jag har tagit otroligt 
stora steg sedan dess. Det 
största tog jag den här sä-
songen, men det var ett steg 
som behövde tas. Jag har an-
passat mig bra och känt mig 
riktigt stark i år, säger han.

I örlogsstaden Karlskrona 
trivs Linus Johansson som 
fisken i vattnet. I en tvåa 

utanför stan bor han med 
en lagkamrat. Han går sista 
året på gymnasiet och har 
efter säsongen en del viktiga 
beslut framför sig.

– Planen är att spela klart 
säsongen och sedan sätta 
mig ner i lugn och ro och se 
över mina möjligheter. Man 
drömmer alltid om USA och 
NHL, men jag trivs bra här 
och tänker ta det steg för 
steg, säger han.

Johan Lindahl
0532-12399
johan.lindahl@
provinstidningen.se

ISHOCKEY. 18-åringen utvecklas stadigt i Karlskrona: ”Jag har tagit otroligt stora steg”

 Y ÅSK-fostrade målvakten Linus 
Johansson har gjort en stark säsong i 
J20 Superelit med Karlskrona HK. Så 
pass stark att han i A-lagsmatchen i 
hockeyallsvenskan mot BIK Karlskoga 
flyttades upp som andremålvakt. 

 Y Linus Johansson satt 
på bänken i Karlskronas 
allsvenska match mot 
BIK Karlskoga.  

 FOTO: KARLSKRONA HK

Linus Johansson har fått 
mersmak på hög nivå

LÄNGDSKIDOR. Bengtsforssonen Viktor Thorn avstår 
veckans världscupstävlingar vid Holmenkollen i norska 
huvudstaden. 

Däremot får Säfflebekantingen Marcus Ruus chansen. 
Ruus, som tävlade i landslaget för ett par veckor sedan 
men var förkyld i förra helgens tävlingar i Lahtis, är uttagen 
att köra klassisk femmil på söndag. Damerna kör femmilen 
på lördag. De svenska hoppen står till Frida Karlsson, Ebba 
Andersson och Charlotte Kalla.

Ingen Thorn i landslaget
INNEBANDY. Med bara två omgångar kvar av seriespelet 
i division 3 har Billingsfors IBK ännu inte vunnit en match 
under ordinarie tid den här säsongen.

Laget har dock fortfarande chansen att kvala sig kvar, 
men då krävs två segrar i de avslutande matcherna, 
hemma mot sjundeplacerade Olsäter och åttan Arvika U på 
bortaplan.

I toppen är Dotteviks IF redan klart för division 2 nästa 
år. Edebäck och Kristinehamn får kvala.

Ödesmatcher för BIBKSport
KONTAKTA OSS!
E-POST: SPORTEN@PROVINSTIDNINGEN.SE
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FOTBOLL. ”Det fina spelet var som bortblåst”

Svagt Viken kryssade mot Bäckefors i DM

I onsdagskvällens uppskjutna 
DM-premiär på Mossängen stod 
division 6-laget Bäckefors IF för 
motståndet. Men till skillnad från 
i träningsmatchen mot Bengtsfors, 
där Viken vann med 2–0, hade trä-
naren Stefan Persson ingen som 
helst anledning att jubla. Varken 
över resultatet eller prestationen.

– Det var inte bra. Det fina spelet 
var som bortblåst, både i positions-
spelet, närkampsspelet eller boll-
behandlingen, säger han.

Gästerna tog ledningen på hörna 
i minut 69 genom Jonas Anders-
son. Och då blev det eld i baken på 
Vikenspelarna. 

1–1 i slutet
Men det skulle dröja en kvart innan 
Mahamudul Hasans inlägg nådde 
Nebil Mohammed Alis panna till 
1–1. Ett friläge precis i slutskedet 
kunde ha inneburit 2–1 till Bäcke-
fors om inte Christoffer Härd stått 
för en superräddning. Men det slu-
tade 1–1 och Viken fick nöja sig med 
en poäng. 

I den efterföljande skiljestraff-
läggningen, som används vid lika-

läge i tabellen, satte Viken alla fem 
straffar. Nebil Mohammed Ali sköt 
två, Erik Svanström, Jacob Ljung, 
och Gustav Weingartshofer varsin. 

Bäckefors missade två. 
– Tja, vi fick träna straffar i alla 

fall. Vi får prata om matchen på 
nästa träning, sedan vill jag lägga 

den bakom mig, säger Stefan Pers-
son.

Nu väntar ny träningsmatch på 
lördag borta mot Grums.

Johan Lindahl
0532-12399
johan.lindahl@
provinstidningen.se

Det fina spelet mot Bengts-
fors var som bortblåst när 
Viken tog emot division 
6-laget Bäckefors IF i DM. Nebil 
Mohammed Alis nickmål och 
Christoffer Härds räddning på 
friläge räddade dock en poäng.

Nebil Mohammed Ali räddade en poäng för Viken när han nickade in kvitteringen med sex minuter kvar. FOTO: ELINOR THURESSON

FOTBOLL.

Anfallare klar 
för IFK Åmål

Saban Ertürk fostrades i 
Carlstad Uniteds ungdoms-
organisation men debute-

rade som 16-åring i division 
5 med Sommarro IF. Efter 
ett uppehåll från fotbollen 
2018 tog han steget till divi-
sion 4 och Forshaga IF inför 
förra säsongen. Där blev det 
lite drygt fem matcher och 
ett mål. 

Klättrar i serierna
Nu kliver den nysatsande 
21-åringen ytterligare två 
divisioner uppåt när han 
på onsdagen blev klar som 
IFK Åmåls sjätte nyförvärv. 

Anfallaren har tränat med 
klubben under vintern, spe-
lat samtliga tre träningsmat-
cher.

– Han har egenskaperna 
som krävs för att lyckas på 
den här nivån, egenskaper vi 
saknat i det offensiva spelet. 
Han går gärna rakt på mål 
och är stark i närkamperna. 
Vi kommer att få stor nytta 
av honom i serien, säger trä-
naren Markus Hultfeldt. 

Han fortsätter:
– Han är en väldigt driven 

och spännande spelare som 
vill saker med fotbollen. Han 
tränar på egen hand på tek-
nik, snabbhet och spänst. 
Jag tror inte att division två 
är slutstationen i hans fot-
bollskarriär.

Johan Lindahl
0532-12399
johan.lindahl@
provinstidningen.se

IFK Åmåls arbete med 
lagbygget fortsätter. 
Under onsdagseftermid-
dagen blev anfallaren 
Saban Ertürk, som tränat 
med klubben i ett antal 
veckor, klar för division 
2-klubben. Närmast 
kommer 21-åringen från 
division 4 och Forshaga 
IF.

Anfallaren Saban Ertürk är IFK Åmåls sjätte nyförvärv. 

ISHOCKEY. Forshaga IF bildades år 1907.
113 år senare spelade klubbens första 

damlag i ishockey premiärmatchen och det 
blev seger mot Eskilstuna Linden.

Efter 20 mils resa är den första tränings-
matchen spelad för Forshagas damer, men 
något seriespel finns inte med i plane-
ringen.

Med vårens intåg börjar ishockeysäsong-

en att gå mot sitt slut runt om i landet och 
Forshagas damer kommer att hålla på i ett 
par veckor till.

– Det var jättekul och vi var nästan 
övertaggade i laget. Vi är ett glatt gäng som 
håller på och tränar och ett glatt gäng som 
åkte iväg, berättar Elin Brask som är en av 
spelarna i laget.

Forshaga IF har ett damlag i ishockey
ISHOCKEY. Halvvägs in i kvalserien finns 
det fortfarande hopp för nytt kontrakt i 
tvåan för Säffle HC.

I onsdags kväll blev det seger mot Kungs-
örs IK borta i Mälarenergi Arena med 3–2 
efter mål av Oscar Säily-Jonsson, Gustav 
Nilsson och Henrik Messfeldt.

Markus Palovaaras mannar ligger nu tvåa 
i gruppen på sex poäng efter obesegrade 

Hällefors IK. Bakom jagar Viking på tre 
poäng. Kungsör har ännu inte vunnit och är 
alltjämt jumbo med noll poäng.

I de tre återstående matcherna väntar 
Kungsör, den här gången hemma, Hällefors 
på bortaplan och sedan Viking hemma i 
Somashallen.

Det är bara ett lag som är garanterat en 
plats i tvåan nästa säsong.

Än finns det hopp för Säffle HC
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TRAV. Åmålshästar vann och blev tvåa 

Vikelda helt överlägsen  
i Gävle – ledde hela vägen

Den långa resan blev lycko-
sam för Vikelda som från 
sitt springspår omgående 
satt i ledningen för Jimmy 
Jonsson. Det sexåriga stoet 
höll en stor ledning hela vä-
gen och i målgången var det 
hela tio längder ner till det 
akterseglade fältet.

Segertiden noterades till 
1.34,3/2 140 meter och odd-
set på den favoritspelade 
Åmålshästen blev 2,14.

Tränar stoet efter Järvsö-
viking gör Lars-Erik Karls-
son som också äger tillsam-
mans med broder Hans-Åke.

Förstapriset löd på 30 000 
kronor.

Vid Axevallas tävlingar 

i tisdags kan vi notera att 
Tomas Eklunds femåring 
Smekeruds Bazinga tog ett 
andrapris i V64-avdelning 
2 med Carl Johan Jepson i 
sulkyn.

I V64-avdelning 6 gjorde 
Alfredo Di Stefano ett gott 

dagsverke då han inkom 
som fyra i ett hårt gäng.

Äger och tränar gör Jan 
Christiansson medan Mar-
cus Hultman satt i sulkysä-
tet.

 Björn Martinsson

Det blev en totalt över-
lägsen seger för kall-
blodet Vikelda när hon i 
onsdags gästade Gävle 
och deras lunchtrav.

Vikelda var överlägsen vid Gävletravets lunchtävlingar i ons-
dags. FOTO: BJÖRN MARTINSSON

INNEBANDY. Vinna eller försvinna för Mattheus Thorin och grabbarna

Sista livlinan för ÅIBK

Med bara två matcher kvar 
av serien står Åmåls IBK 
med ena foten i division 3. 
Seriens överlägset yngsta 
lag har trots fartfylld och 
anfallsinriktad innebandy 
bara mäktat med en enda 
seger. 

På söndag åker laget till 
tabellfemman Filipstad IBK 
för att försöka ta den första 
av två livsviktiga segrar. Vid 
förlust är saken klar. 

– Den är otroligt viktig 
och vi ska göra allt för att 
vinna. Vi måste spela bättre 
än vad vi har gjort innan och 
både anfalla och försvara 
som ett lag. Det är lite det 
vi har fallit på också, att vi 
försöker göra allt på egen 
hand, säger Mattheus Tho-
rin, seriens yngste lagkap-
ten.

Allt för ofta har laget ta-
git ledningen, ibland med 
fyra-fem mål, för att sedan 
tappa allt i tredje perioden. 
Thorins teori är att proble-
met beror på bristande erfa-
renhet. Förutom han själv är 

det bara Hugo Rosén, mål-
vakten Jonathan Skogström 
och Samuel Albinsson som 
har någon form av erfaren-
het från division 2. 

– Det är inget snack om att 
vi är bra nog för tvåan. Vi 
spelar riktigt fin innebandy 
när vi vill och jag vet att vi 
är ett duktigt lag. Vi har inte 

gjort en dålig säsong, vi be-
höver bara få lite erfaren-
het. Det är i tredje perioden 
vi tappar, det är nog mycket 
psykiskt som kommer med 
åren, säger 19-åringen.

Så hur har hans egen sä-
song, den första som lagkap-
ten, då varit? Jo, Mattheus 
Thorin leder den interna 

skytteligan med 24 poäng, 
lika delar mål och assistpo-
äng, på 16 matcher. Med det 
är han 20:e bäst i serien.

– Jag fick ta över när 
”Gusten” (Emil Gustavs-
son) skadade sig. Det har 
varit kul och ett nytt kapi-
tel för mig. Säsongen har 
varit okej och jag har tagit 

ett kliv framåt, men jag har 
känt att jag har kunnat göra 
mer, säger han.

Och truppen som åker till 
Filipstad ser på många sätt 
ut som den gjort under hela 
säsongen. Rutinerade Tobi-
as Pettersson missar återi-
gen på grund av jobb. Likaså 
gör bäste målskytten Hugo 

Rosén och skadade Ali Jas-
sim. Dock får Magnus Holm 
tillbaka Rickard Andersson, 
Adam Hjertén, Samuel Al-
binsson och Albin Lämmel.

Johan Lindahl
0532-12399
johan.lindahl@
provinstidningen.se

Söndagens bortamatch 
mot tabellfemman 
Filipstad är sista chansen 
för lagkapten Mattheus 
Thorin och Åmåls IBK att 
överhuvudtaget ha en 
chans att rädda kontrak-
tet i division 2. Minst 
en poäng är ett måste, 
annars är nedflyttningen 
ett faktum.

– Vi ska göra allt för att 
vinna, säger 19-åringen.

 Y Lagkapten Mattheus 
Thorin manar på laget 
inför bortamatchen mot 
Filipstad IBK.  

 FOTO: ELINOR THURESSON

FOTBOLL
HERRAR
DM
Grupp 4
IF Viken – Bäckefors 1 – 1 (5–3 e str.)
Målen, IF Viken: Nebil Mohammed 
Ali.
Bäckefors: Jonas Andersson.

Åsebro 1 1 0 0 2– 1 3

Bäckefors 1 0 1 0 1– 1 1
IF Viken 1 0 1 0 1– 1 1
Ellenö 1 0 0 1 1– 2 0

DAMER
DM
Frändefors – Åsebro/Brålanda 4 – 0
Målen, Frändefors:  Ylva Tallberg, 
Josefine Degermosse, Sabina Kalha 
Edén, Johanna Hjoberg.

Eds FF 1 1 0 0 5– 0 3
Frändefors 2 1 0 1 4– 2 3
Tösse IF 1 1 0 0 2– 0 3
IF Viken 0 0 0 0 0– 0 0
Åsebro/Brål. 2 0 0 2 0– 9 0

INNEBANDY
DIVISION 3 VÄRMLAND, DAMER
BKI Sunnanå U–Munkfors IBK U 7 – 0

ISHOCKEY
KVALSERIE B TILL DIVISION 2
Viking HC–Hällefors IK 1 – 2
Kungsörs IK–Säffle HC 2 – 3

Hällefors 3 3 0 0 10– 5 9

Säffle HC 3 2 0 1 10– 8 6
Viking 3 1 0 2 10– 9 3
Kungsör 3 0 0 3 6– 14 0 
 

RÄTTA RADER
ONSDAGSLOTTO 1
Rätt rad: 2-7-13-21-25-27-31.
Tilläggsnummer: 8-10-11-15.
7 rätt: ingen vinnare, 6 rätt+tillägg: 22 
995 kr, 6 rätt: 2 134 kr, 5 rätt: 87 kr, 4 
rätt: 19 kr.
ONSDAGSLOTTO 2
Rätt rad: 3-4-9-26-27-30-32.
Tilläggsnummer: 16-19-23-31.
7 rätt: ingen vinnare, 6 rätt+tillägg: 49 
750 kr, 6 rätt: 4 247 kr, 5 rätt: 130 kr, 4 
rätt: 22 kr.
JOKER, ONSDAG
Rätt rad: 5732514.
V86, ONSDAG
Solvalla/Jägersro
Rätt rad: 8-1-5-9-5-6-13-1.
Strukna hästar: Avd 2: nr 2, Avd 3; nr 
10, Avd 4: nr 2, Avd 6: nr 4,5,8,11, Avd 7: 
nr 4,11, Avd 8: nr 7,9,11.
8 rätt: 6 518 kr, 7 rätt: 93 kr, 6 rätt: 
Jackpot.

TRAV
RESULTAT, ÅBY, TORSDAG
V64-raden: 2-11-9-3-3-7 (lopp 
4,5,6,7,8,9)
6 rätt (1448): 1 336 kr. 5 rätt: 25 kr. 4 
rätt: Jackpot.
V4-raden: 9-3-3-7 (lopp 6,7,8,9)
4 rätt (801,1): 663 kr.
V3-raden: 3-7-12 (lopp 8,9,10)
172,0 V3-andelar får: 238 kr.
DD-odds: (3-7) 11,56 (lopp 8,9)
Lopp 1: 1) 5.Kurri Jari Boko (André 
Eklundh) 2) 1.Protector Tile 3) 7.Fox 
on the Run. Odds: 11,58. Plats: 
2,49-1,58-1,61. Tvilling (1/5): 22,08. Trio 
(5-1-7): 146,34. Strukna: -.
Lopp 2: 1) 1.Harry Dynamit (André 
Eklundh) 2) 3.Klara de Lux 3) 12.
Lovato America. Odds: 7,51. Plats: 
2,30-3,62-1,18. Tvilling (1/3): 34,19. Trio 
(1-3-12): 133,90. Strukna: -.
Lopp 3: 1) 12.Edio (Iina Aho) 2) 11.

Stardust Melody 3) 13.Nouvelle 
Madelene. Odds: 2,19. Plats: 
1,19-1,45-4,48. Tvilling (11/12): 3,14. Trio 
(12-11-13): 41,80. Strukna: -.
Lopp 4: 1) 2.Vikens High Yield (Robert 
Bergh) 2) 5.Gomez 3) 3.Bag’s Simoni. 
Odds: 3,06. Plats: 1,67-2,57-4,26. 
Tvilling (2/5): 11,14. Trio (2-5-3): 145,67. 
Strukna: -.
Lopp 5: 1) 11.G.R.Winnie (Christoffer 
Eriksson) 2) 12.A Perfect Man 3) 8.
Ecke Steel. Odds: 3,06. Plats: 
1,52-2,73-1,45. Tvilling (11/12): 15,64. 
Trio (11-12-8): 78,63.  Strukna: 4, 10.
Lopp 6: 1) 9.Rexine (Nicklas Korfitsen) 
2) 6.Plan B. 3) 7.Victor’s Voice. Odds: 
3,99. Plats: 1,54-1,13-1,98. Tvilling 
(6/9): 3,72. Trio (9-6-7): 35,98. Strukna: 
-.
Lopp 7: 1) 3.Betting Ace (Robert 
Bergh) 2) 1.Laurenti 3) 2.Aroseforyou. 
Odds: 3,53. Plats: 1,51-4,22-2,40. 
Tvilling (1/3): 29,32. Trio (3-1-2): 188,16.  
Strukna: 5.
Lopp 8: 1) 3.Whipped Eggs (Robert 
Bergh) 2) 6.Smokey Herman 3) 5.
Twigs Briard. Odds: 1,74. Plats: 
1,12-2,09-3,57. Tvilling (3/6): 5,42. Trio 
(3-6-5): 46,77. Strukna: -.
Lopp 9: 1) 7.Broad Vision (Tom Erik 
Solberg) 2) 12.Springbank 3) 6.Allocco 
Jet. Odds: 3,81. Plats: 1,88-1,78-2,72. 
Tvilling (7/12): 8,23. Trio (7-12-6): 
104,38. Strukna: -.
Lopp 10: 1) 12.Floydside Am (Peter 
Arnqvist) 2) 2.Listas Psycho 3) 14.
Skyliner. Odds: 2,13. Plats: 
1,41-1,79-4,59. Tvilling (2/12): 6,05. Trio 
(12-2-14): 91,81.  Strukna: 7.
V64: 5 502 902 kr. V4: 708 920 kr. V3: 
54 770 kr. DD: 2 883 889 kr. 
(Vinnare+Plats+Tvilling+Trio): 3 370 
546 kr. 
Totaloms: 12 521 027 kr.

RESULTAT.
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Hälsa

BENSKÖRHET. Så undviker du benbrott

Belasta benen 
för hälsans skull

Skelettet blir porösare i takt 
med att vi åldras, men för 
vissa sker denna försvag-
ning snabbare än normalt. 
Benskörhet uppstår när 
man förlorar mer benväv-
nad än vad kroppen kan 
producera. Det kan leda till 
benbrott och kotfrakturer, 
med krum rygg som följd. I 
Skandinavien är problemen 
med benskörhet, eller osteo-
poros, stora.

–  Sannolikt är det flera 
faktorer som samverkar. 
Ärftlighet är den största 
riskfaktorn. Andra är livsstil, 
kosthållning och långvarig 
behandling med kortison 
eller antihormoner, säger 
Mattias Lorentzon, överlä-
kare och professor i geriatrik 
på Sahlgrenska universitets-
sjukhuset i Göteborg.

Drabbar många
Enligt Osteoporosförbundet 
får varannan kvinna och var 
fjärde man en benskörhets-
fraktur under livet.

–  Skelettet måste stärkas 
redan i unga år, helst före 
puberteten – särskilt när det 
gäller kvinnor, säger Mattias 
Lorentzon.

Att sjukdomen är vanli-
gare hos kvinnor beror på 
hormoner och att deras ske-
lett inte blir lika stort under 
uppbyggnaden de 20 första 
åren i livet. Tack vare man-
liga könshormon blir mäns 
skelett större under denna 
period, vilket ger starkare 
ben.

–  Det finns effektiva med-
iciner. Men många benbrott 
skulle kunna undvikas om 
riskpatienter fick förebyg-
gande behandling.

Dit hör träning som be-
lastar skelettet. Fotboll, 
ishockey, handboll, basket, 

dans – ja, alla aktiviteter där 
stötar och hopp förekom-
mer är bra.

–   När skelettet utsätts 
för lagom påfrestning stärks 
det. Det finns exempel på 
tennisspelare vars slaghand 
hade 40 procent större ske-
lett, säger Mattias.

Bra mat
En allsidig kost ger också 
ett visst skydd. Man rekom-
menderar medelhavskost, 
som bland annat är rik på 
D-vitamin och kalcium. Att 
undvika rökning är också 
bra, eftersom rökning för-
svagar skelettet.

Mattias Lorentzon har 
deltagit i ett forskningspro-
jekt som har undersökt om 
probiotika, kosttillskott 
med hälsofrämjande bakte-
rier, motverkar benskörhet.

–  Resultaten är positiva, 
även om mer forskning be-
hövs.

90 stycken äldre kvinnor, i 
genomsnitt 76 år gamla, fick 
varje dag under ett år ta ett 
pulver som antingen inne-
höll probiotika, i det här 
fallet mjölksyrebakterien 
lactobacilius reuteri, eller 
placebo. Slumpen avgjorde 
vilka som fick vad.

–  De som fick aktiva bak-
terier hade en halverad ben-
förlust jämfört med placebo, 
säger Mattias Lorentzon.

Det tros bero på att probi-
otikan har antiinflammato-
riska effekter, som i sin tur 
påverkar balansen mellan 
nedbrytning och nybildning 
av ben.

Inte för sent
Den benmassa man har be-
håller man i stort sett upp 
till 50 års ålder. Sedan sker 
en gradvis nedbrytning. Men 

det är inte kört bara för att 
man blir äldre.

–   Träning kan bromsa 
nedbrytningen och i vissa 
fall öka benmassan något.

Det berättar Ingrid Berg-
ström, överläkare och do-
cent vid Karolinska univer-
sitetssjukhuset Huddinge. 
Hon är aktuell med boken 
”Osteoporos, frakturer och 
träning”, som en av 13 för-
fattare.

–  Vi har försökt samla all 
aktuell kunskap om de här 
patienterna i boken, och hur 
man bäst behandlar dem 
utöver den medicinska be-

handlingen. Det här är en 
ofta förbisedd patientgrupp.

Det finns varningssignaler 
som varje läkare borde ge 
akt på. Att krympa mycket i 
längd kan vara en sådan.

–  Att minska tre centime-
ter eller mer före 70 års ålder 
eller fem centimeter eller 
mer efter 70, det är siffror 
man brukar utgå ifrån, säger 
Ingrid Bergström.

Sedan är det viktigt att 
alla patienter behandlas och 
rehabiliteras utifrån sina 
behov.

–  Att identifiera patienter 
med kotkompressioner och 

att ge dem medicinsk be-
handling kan halvera risken 
för en ny fraktur inom ett år, 
som annars en av fyra får, sä-
ger hon.

Billig vård
Mattias Lorentzon skulle 
önska att alla regioner arbe-
tade på samma systematiska 
sätt. Då skulle mycket vara 
vunnet i form av personligt 
lidande och kostnader för 
sjukvården. I ett par regio-
ner har man inrättat så kall-
lade frakturkedjor, som har 
visats sig effektiva.

–   Precis som det finns 

särskilda rutiner när en 
hjärtinfarktpatient kommer 
i kontakt med vården borde 
patienter med misstänkta 
benskörhetsfrakturer få en 
osteo porosutredning.

Att det skulle bero på 
pengabrist tror han inte. Det 
är inga särskilt dyra åtgärder 
det är frågan om.

–  Att mäta bentätheten 
med hjälp av röntgen kos-
tar någon tusenlapp. Det är 
ingenting mot vad en höft-
fraktur kostar, säger Mattias 
Lorentzon.

 
Lisa Wallström

”Träning kan bromsa nedbrytningen och i vissa fall öka benmassan något”, säger Ingrid Bergström, överläkare och docent 
vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. FOTO: FREDRIK SANDBERG

 Y Benskörhet är en sjukdom som 
drabbar många men få talar om.

Förebygg benbrott genom att 
belasta benen, äta allsidigt och träna 
balansen.

Tre vanliga patientgrupper och hur de ska träna

1. Diagnostiserad men frisk i övrigt, 
utan fraktur, eller med armfraktur, cirka 
50–60 år:
•  Träna sådant som belastar skelettet, 

två till tre gånger i veckan. Du ska 
belasta skelettet mer än innan. 

•  Raska promenader tre gånger i 
veckan.

•  Träna även musklerna och balansen.
2. Diagnostiserad med kotfrakturer, 
över 70 år:
•  Specifik ryggmuskelträning för att 

motverka problem med kutrygg, som 
i sin tur påverkar andning, sväljnings- 
och magproblem samt inkontinens.

•  Balansträning.

3. Diagnostiserad med höftledsbrott 
eller bäckenfraktur, 80 år och äldre:
•  Träna rörlighet och muskelfunktion. 

Ett mål är att återfå förmågan att gå.
•  Balansträning. 

Källa: Ingrid Bergström, överläkare och 
docent. 

Tecken på osteoporos

Många är drabbade utan att veta om det. Här är några 
varningssignaler att hålla koll på:
•  Ryggsmärtor och trötthet i framför allt bröstryggen.
•  Om du krymper i längd. Cirka tre centimeter innan 70 år 

eller fem centimeter efter 70 år.
•  Om du drabbas av en fraktur efter ett lindrigt våld, till 

exempel vid ett fall i hemmet.
Källor: Osteroporosförbundet, Ingrid Bergström
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Varumarknaden

SÄLJES

www.granplantor.se

DALSLAND: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59 
Bohus-Dals Skogsplantor AB, Roger Gustafsson, skogvaktare
• 070-638 69 31 • 0526-430 54

Gran: Barrot 3 år. Täckrot 2 år
Tall, Sitka
Löv, Ädellöv, Hybridasp 
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
Vax och Woodcoat på Barrot

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors • Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad
Skogsplantering Vi hjälper dig gärna!

Arbetsmarknaden

LEDIGA PLATSER

Sommarjobba hos oss!
Är du på jakt efter ett roligt och lärorikt sommar-
jobb? Är du noggrann och vill lära dig mera om hur 
vardagen kan se ut på en industri? Då kan det vara 
precis dig vi söker!

Läs mer under Careers på www.hexpoltpe.com 
eller kontakta HR-Generalist Mette Sörensen på tel. 
0532 607525.

HEXPOL TPE AB i Åmål ingår i Hexpol-koncernen och är en av Europas 

ledande tillverkare av termoplastiska elastomerer (TPE-material). 

Varumärkena är DRYFLEX och MEDIPRENE. HEXPOL TPE AB omsätter 

med 76 medarbetare 430 MSEK med god lönsamhet och företaget har 

sedan många år en mycket positiv utveckling.

Vill du ha ett arbete där du får dra nytta av både din 
analytiska och pedagogiska förmåga?  
Då kan du bli vår nya 

Controller
Läs mer om tjänsten på www.amal.se/jobb

ÅMÅLS KOMMUN 
w w w. a m a l . s e

Arrangemang
nöjen

För 18:e året i rad!
Sex sångare och musikanter 
ger Evert Taube sin hyllning

Medborgarhuset, Säffle
Torsdag 12 mars kl 19.00

Entré 150 kr/medl 120 kr/ungdom 50 kr
Biljetter: Medis biljettkontor 0533-68 16 00
och Lundells 0533-104 51• OBS! Onumr. pl!

Arrangör:  Visklubb -67, Säffle
i samarbete med ABF

Evert 
Taube 
i våra 
hjärtan 

Sammanträden

ÅRSMÖTE
Måndag 30 mars kl 19.00

på Kamratgården
Stadgeenliga val. 

Välkomna! Styrelsen

ÅRSMÖTE
Söndag 8 mars 

kl. 15.00 i klubbstugan.
Vi bjuder på fika.

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Torsdag 12/3 kl 19.00 i SSÅV:s klubbhus

TeamSSÅV stödjer segelsporten i Åmål!www.ssav.se

Välkomna!

Segelsällskapet Åmålsviken
Segelsällskapet Åmålsviken

Segelsällskapet Åmålsviken
Segelsällskapet Åmålsviken

Åmåls Västra Byalag
bjuder in till

TRIVSELKVÄLL
med årsmötesförhandlingar

Söndag 8 mars kl. 17-19 
Hagenbergs bygdegård.

Program 
Välkomnande av ordförande 

Anders Bäckström

Musikquiz med ADA-trion  
Anki Frisk, Dennis Bromander, 

Agnes Frisk 

Nya sommarcaféet 
presenteras

Årsmötesförhandlingar
Fika med smörgåstårta 

och gokaka
Vi ses 8 mars i Hagenberg

Styrelsen för 
Åmåls västra byalag

Affärs- och
bostadsmarknaden

KÖPES

Idyller & Sjölägen
Utlandskunder - www.ekeby.cc

UTHYRES

CENTRALT 
Hjeltegatan 14
3 rok 73 m2 3:vån 

Ljus och mycket trevlig 
m balkong i söderläge.

Ledig fr o m 1 maj 2020.
Tfn: 070-3956632,  

070-2295103
Haaland  

Fastighetsförvaltning Läs de lokala nyheterna i Provinstidningen!

Nu är det bråttom.
Hjälp oss att rädda liv:
Swish 900 36 74  www.njurfonden.se

”Det finns en ledig stol bredvid 
mig – och den väntar på dig”
Mikael Wahlman är Digital produktchef B2B på NWT 
Media i Karlstad och är en del av ett nytt team, som 
arbetar med att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
det programmatiska flödet. 
Vårt arbete är inne i en spännande resa framåt.
Vad innebär ditt jobb?
– Jag jobbar med att affärs- och
produktutveckla vår digitala annons-
affär. Genom ett nära samarbete med 
vår försäljningsorganisation och våra 
rikspartners ska vi se till att skapa en 
trevlig, bra och lönsam annonsupple-
velse för våra läsare, annonsörer och 
oss själva.

Vad skulle du tipsa personer som 
funderar på att söka sig till NWT 
Media?
– Jag skulle berätta att hos oss så får 
man med stort eget ansvar jobba på en 
flexibel arbetsplats med varierande 
arbetsuppgifter i högt tempo. Man för-
väntas vilja driva på och lösa de utma-
ningar man ställs inför, och får då också 
full support från övriga personer och 
funktioner som finns att tillgå. Det är 
sammantaget väldigt många spännan-

de och roliga projekt som nu genomförs, 
för både våra annonsörer och läsare, 
av en massa trevliga och kompetenta 
medarbetare.

Hur ser arbetsupplägget ut?
– Vi arbetar med externa leverantörer 
för att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för det programmatiska annons-
flödet.Arbetet sker i flera olika annons-
plattformar och tekniska strukturer, 
vilket förutsätter bra teknisk förståelse 
för automatiserade flöden och data-
strukturer. Den huvudsakliga dataplatt-
formen vi använder oss av bygger på 
modern teknik inom AppNexus, med 
optimeringssystem som LiveWrapped, 
Meetrics och Tableau. 

Vill du bli Mikaels kollega?
NWT Media är en mycket stark medie-
partner och just nu söker vi en AdOps &

Campaign Manager. Det handlar om en 
mycket central roll med ansvar för den 
programmatiska annonseringen.
Tjänsten är ett vikariat på heltid fram 
till och med 1 september 2021 med place-
ring i Karlstad.
Trivs du med att säkerställa digitala 
kampanjer med allt vad det innebär är

det här din chans att vara med på vår 
spännande resa in i framtiden. 
Skicka din ansökan med CV och person-
ligt brev till mikael.wahlman@nwt.se.
För frågor angående tjänsten kontakta 
Mikael på ovanstående mejl eller telefon 
054-19 90 00.

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN NWT MEDIA

Mikael Wahlman är Digital produktchef B2B på NWT Media i Karlstad.
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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

Auktioner

Loppis 13/3 o 14/3 
Åkervägen 2 G i Åmål 
(Östra Åsen) kl.10.00 
Loppis pga flytt, finns lite 
av varje. Välkomna! 

Kontakt: info@wass-auktioner.se
Mob: 0708-662166

 Visning och anbud från kl 13.00

 STOR AUKTION

www.wass-auktioner.se

KONST:Från konsthandel som läggs ner klubbas nu ett stort urval 
kvalitetskonst bort: Original av LARS LERIN, Stor målning av Peter 
Frie och M Pyk  I Rusht, C af Ugglas, Flera stora original av Jörg 
Döring, L Jirlow, A Wiik, Y Edelman, E Billgren, P Dahl, B Lindström,  
M Hådell, M Lehvonen, M Lang, B Åberg, Birgit Broms, Timo Solin. 
MATTOR: Spännande kollektion mattor i många storlekar, alla 
prisklasser och motiv från världens mest kända mattdistrikt bl 
a; Nain, Keshan, Bidjar, Täbriz, Ziegler och Esfahan. Även ett 
intressant urval från mindre by- och nomaddistrikt som t ex , 
Hamadan, Afshar och Nahavand i alla storlekar, �nns även två 
riktigt stora mattor. TIPS – glöm inte mäta platsen för mattan!
         MÖBLER- INREDNING och ANNAT SPÄNNANDE: 
Unika och antiklika möbler i alla dess former. Designskåp med 
kopparklädd front, sängbord, klädda rokoko –och  
empirefåtöljer, matsalsbord i gustaviansk stil, vitrinskåp, hand 
snidat so�bord i teak. Vilstol i Le Corbusier-stil och teak stolar, 
vik skärmar och annat roligt. En hel avdelning med gjutna 
föremål i brons mm. Andreas Wargenbrant med bl.a. 
Dalahästen, ”The One-dollar sculpture” förgyllda Bulldogg och 
tärningar Lucky number 6, samt en samling �gurer och statyer 
från RR Sweden. Så som stor staty “simhopparen”, kandelabrar, 
gjutjärnsbänkar från Näve kvarns bruk förgyllda speglar,mm. 
lampor samt ett stort urval kristallkronor i empirestil med 6, 8 
och 10 ljushållare.

Betalningsvillkor: Kreditkort • Kontant • 
Faktura • Swish •  Räntefritt

Missa inte vår stora uppdragsauktion då en omfattande 
konstsamling går under klubban tillsammans med 

mängder av möbler, inredningsdetaljer, kristallkronor, 
porslin, skulpturer och annat dekorativt för slott och koja!

Lördag 7 Mars  Kl 14.00
    

Adress: Magasinsgatan 2, 661 30 Sä�e
Medborgarhuset 

Resor

GT-BUSS

Kolla in på gtbuss.se
0570-801 00, 054-87 47 47

Ullared shopping 9 t i Ullared
Kielkryss  
med shopping ............. fr 1.475:-
Dygnshopping  
Tyskland ........................... fr 600:- 

 
 

Äldreomsorgen
Åmåls kommun

lunch v 11
MÅNDAG

Stekt falukorv med stuvad 
vitkål och potatis

Aprikoskräm
Alt. Grönsaksbiff med stuvad 

vitkål och potatismos
TISDAG

Fiskgratäng med soltorkade 
tomater, potatis  

och bukettgrönsaker
Konserverad frukt och grädde

Alt. Kycklinglasagne 
och bukettgrönsaker

ONSDAG 
Dillkött, potatis och broccoli

Chokladmousse
Alt. Stekt salt sill, löksås, 

potatis och broccoli
TORSDAG

Vitkålssoppa med frikadeller, 
smörgås med pålägg

Smulpaj med blåbär, vaniljsås
Alt. Pytt i panna, stekt ägg 

och rödbetor
FREDAG

Köttfärssås, pasta och  
amerikansk grönsaksblandning

Äppelkompott med  
gräddmjölk

Alt. Lax- och spenatpaj, 
kall dillsås
LÖRDAG

Timjankryddad skinkstek, 
apelsinsås, kokt potatis  

och broccoli
Mandeltårta
SÖNDAG

Ugnsbakad sej med tomatsås 
och persiljemos, värdshus-

grönsaker
Efterrättskaka




Vecka 11

Dagens lunch måndag-fredag
kl 11.30-14.00 89:-
Med reservation för ändringar

Välkommen!
0532-616 10

Veckans vegetariska:
Lins- och kikärtsgryta med ris 
En extrarätt varje dag 

Måndag
Stuvade makaroner 
och stekt falukorv

Pytt i panna med rödbetor

Tisdag
Stekt fläsk med bruna bönor, 

löksås och raggmunk
Ädelostgratinerad laxfilé med 

romsås och kokt potatis

Onsdag
Lasagne

Torsk med skaldjurssås 
och kokt potatis

Torsdag
Ärtsoppa

Pannkakor med sylt och grädde
Biff stroganoff och ris

Fredag
Grillad kycklingfilé med 

rödvinssås och potatisgratäng
Fläskfilé med kall bearnaise 

och stekt potatis
Vi bjuder på något 

extra till kaffet!

Öppet vardagar kl 8-17, 
lördag-söndag kl 11-17

Vecka 11
Dagens buffé

kl 11-17 (18), 85:-
Avhämtning från 40:-

Stor lunchbuffé inkl. sallad, bröd, 
smör dricka, kaffe och dessert.

Industrigatan 12, Åmål 
0532-108 88

Måndag 
Kycklingfilé med tomatsås och ris

Köttbullar med kokt potatis 
och gräddsås

Karréstek med kokt potatis 
och gräddsås

Panerad fiskfilé med kall sås
Tisdag

Fläsk med bruna bönor, löksås 
eller raggmunk/kokt potatis
Köttgryta med kokt potatis 
Stekt falukorv med stuvade

makaroner
Panerad fiskfilé med kokt potatis 

och kall sås
Onsdag

Stekt strömming med potatismos 
Panerad torskfilé, mos/kokt pot

Krämig fläskfilé med senap 
och dragonsås 

Ostfylld kycklingfilé med ris 
Torsdag

Kokt fläsklägg med rotmos 
Ärtsoppa, pannkaka med sylt 

och grädde 
Nygårds köttfärsgrattäng 

  Fransk fiskgratäng med pommes 
duchesse och hummersås

Fredag
Fläskschnitzel med pepparsås 

och stekt potatis
Helgstek, kokt potatis och pepparsås

Kycklingfilé, ris och sötsursås 
Pannbiff, kokt potatis och gräddsås

Ugnsstekt laxfilé, hollandaisesås
 Lördag och söndag 

helgbuffé 95:-

Ring

0532-
123 83

eller 

123 84

Vill du vara
med och 

annonsera 
i Lunch- 
guiden? 

För att du tror på 
en medmänsklig värld

Engagera dig på imsweden.org

Har du ett 
nyhetstips?
Hör av dig till oss.
0532-123 80

Prenumerera på
Provinstidningen!
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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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RADIOKANALER

Textning av program nås via respektive kanals text-tv: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, Sjuan, Barnkanalen och Kunskapskanalen, sid 199.

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. 

6.00 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. 

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. 

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. 

23.10 Brassed off. 20.00 Kulturstudion. 21.30 X-Men: The last stand. 20.00 Klassfesten. 20.00 Trafikpoliserna.

9.00 UR Samtiden. 15.00 Norge runt. 
Norsk reportageserie från 2012. 15.05 
Historiejägarna. Finsk arkeologisk serie 
från 2017. 15.35 Antikduellen. Dansk 
antikvitetsserie från 2015. 16.05 An-
tikmagasinet. Svensk antikvitetsserie 
från 2020. 16.35 Övergivna byggna-
der. Brittisk dokumentärserie från 
2018. 17.20 Kanaler, båtar och kärlek. 
Brittisk reseserie från 2016. 18.05 
Omöjliga järnvägar. Brittisk faktaserie 
från 2018. 18.55 Gubbar bakom flötet. 
Brittisk fritidsserie från 2019. 19.25 
Världens hotade städer. Fransk doku-
mentärserie från 2019. 20.10 Året i 
New Forest. Brittisk naturserie från 
2017. 21.00 Madagaskar: Afrikas Ga-
lapagos. Sydafrikansk naturfilm från 
2018. 21.50 Asiens turbulenta histo-
ria. Singaporiansk historieserie från 
2017. 22.35 Jag är fet. Israelisk doku-
mentär från 2017. 23.25 Ett vildare 
Europa. Holländsk dokumentärserie 
från 2019. 0.15 Murar, gränser och 
taggtråd. 

20.00 Melodifestivalen – teckentolkat. 
22.00 Melodifestivalen: Eftersnack – 
teckentolkat. Svensk underhållning från 
2020. 22.15 Jills veranda. Svensk un-
derhållning från 2020. 23.15 Dejta. 
0.00 Antikrundan. 1.00 Husdrömmar – 
syntolkat. 2.00 Vargblod. 

P4 VÄST
6.00 Ekot. 6.03 Vaken retrolördag. 
Retrolördag. Musik, tävlingar och sam-
tal. Ett program för dig som är vaken, 
helt enkelt. 7.00 Ekot. 7.03 Ring så spe-
lar 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 Melo-
difestivalen. 23.00 Ekot. 23.05 Teen 
Scene. 50-talsrock och lite till med Sten 
Berglind. Sten Berglind spelar rockhitsen 
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 Ro-
bert Frank. 

NRK1
7.10 Norge Rundt: Finnmarksløpet. 7.35 
Under midnattssola. 8.15 Avkledd. 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: Lag-
hopp, menn. 17.00 V-cup skiskyting: 
Stafett menn. 18.10 Vinterstudio. 
18.15 Raw Air: Kvalifisering, kvinner. 
19.00 Lørdagsrevyen. 19.45 Lotto-trek-
ning. 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, ferdig, gå! 0.35 Den 
glemte polarhelt. 

NRK2
6.00 NRK nyheter. 8.50 Dagsnytt 18. 
9.50 Oddasat - nyheter på samisk. 
10.05 Eides språksjov. 10.50 Ville og 
vakre Australia. 11.50 V-cup alpint: Ut-
for menn. 12.25 Henrik Kristoffersen - 
fra Marikollen til Pyeongchang. 12.55 
Verdens lykkeligste land. 13.25 Finn-
marksløpet 2020. 14.15 V-cup kombi-
nert: 10 km langrenn. 15.00 X Games. 
15.30 X Games: Snøbrett Big Air, kvin-
ner. 16.10 X Games. 16.30 X Games: 
Friski Big Air, kvinner. 17.10 X Games. 
17.30 X Games: Snøbrett Big Air, menn. 
18.15 X Games. 18.30 X Games: Friski 
Big Air, menn. 19.00 Raw Air: Kvalifise-
ring, kvinner. 19.15 VM-minner. 19.30 
Tilbake til 70-tallet. 20.00 Datoen. 
21.00 Nyheter. 21.10 Smilehullet. 
21.20 Countrymusikkens historie. 
22.15 Vera. 23.45 Eit enklare liv. 0.30 
Joan Jett: Bad Reputation. 1.59 NRK ny-
heter. 2.00 Team Bachstad sesong 4. 

P1
5.55 Sjöväder. 6.00 Ekot. 6.03 Tankar 
för dagen. 6.10 Naturmorgon. 7.55 
Land- och sjöväder. 8.00 Ekot. 8.05 
Lundströms Bokradio. Det tog fyra år 
men nu är Gina Dirawis romandebut här! 
Gina Dirawi har skrivit boken hon själv 
hade velat läsa som 16-åring. 8.50 An-
nika Lantz i P1. 9.00 Ekot. 9.03 Konflikt. 
Corona: demokratin mot diktaturen. Vil-
ket statsskick är bäst lämpat att tygla 
en potentiell pandemi? 10.00 Ekot. 
10.03 Spanarna. 10.45 Borta för alltid. 
Vandringsduvan – världens vanligaste 
fågel som utrotades. Den förmörkade 
himlen i USA med flockar som sträckte 
sig till horisonten. Plötsligt var den borta 
för alltid. 11.00 Ekot. 11.03 Medierna. 
11.39 Ekonomiekot Extra. 12.00 Tolv-
slaget. 12.00 Dagens dikt. Författare 
och skådespelare läser poesi från nu och 
då, när och fjärran. 12.05 Pyramiden. 
12.30 Lunchekot. 12.50 Land- och sjö-
väder. Översikt, varningar och regionala 
väderprognoser från SMHI för ett dygn 
framåt. 12.55 Ekots lördagsintervju. 
Ekots lördagsintervju Johan Carlson, ge-
neraldirektör Folkhälsomyndigheten. Allt 
fler smittas av det nya Coronaviruset. 
Hur säkra kan vi vara på att svenska 
myndigheter lyckas hitta de smittade? 
Hur många kommer att bli sjuka? 13.52 
Radiokorrespondenterna. Utrikesrepor-
taget. Följ med Sveriges Radios korre-
spondenter ut i världen och hör om äm-
nen som bränner och diskuteras där de 
har sin vardag. 14.00 Ekot. 14.03 Kropp 
& Själ. 15.00 Ekot. 15.03 Plånboken. 
15.55 Sjöväder. Översikt, varningar och 
regionala väderprognoser från SMHI för 
ett dygn framåt. 16.00 Ekot. 16.03 Ex-
trasändning från Ekot. 16.35 P1 Drama. 
Stefan och Thomas i P1 - Två vänner 
mitt i livet. 16.45 Dagens Eko. 17.00 
Människor och tro. 17.45 Dagens Eko. 
18.00 Helgsmål. 18.15 Vetenskapsradi-
on Historia. 19.00 Ekot. 19.03 P1 Kul-
tur. 19.55 Dagens dikt. 20.00 Ekot. 
20.03 Annika Lantz i P1. 20.50 Borta 
för alltid. 21.00 Ekot. 21.03 Ekots lör-
dagsintervju. 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 Musik-
dokumentär. 1.00 Ekot. 1.02 Medierna. 
1.40 Ekots lördagsintervju. 2.00 Ekot. 
2.02 Människor och tro. 2.50 Klassi-
kern. 3.00 Ekot. 3.02 Filosofiska rum-
met. 3.50 Radiokorrespondenterna. 
4.00 Ekot. 4.02 Annika Lantz i P1. 4.15 
Naturmorgon. 5.00 Ekot. 5.02 Natur-
morgon. 

P2 MUSIK
6.00 Ekot. 6.03 Klassisk morgon. Med 
Martin Ekeholm. Din väg in i helgen med 
klassisk musik från tidigt till nutid. 8.00 
Text & musik. 9.00 Ekot. 9.03 Lördags-
morgon i P2. Med Eva Sjöstrand. 12.00 
Ekot. 12.03 P2 Dokumentär. Orkestern, 
del 1 och 2. Förändringens vindar blåser 
genom Svenska kammarorkestern. En ny 
chefsdirigent, den egensinnige klarinet-
tisten Martin Fröst, är på ingång. 13.00 
UR. 14.00 Sisu-uutiset. 14.03 Sisutari-
nat. 15.00 Folkmusiken i P2. Veckans fa-
voriter. Hela världens visor, beats och 
traditionsmusik. 16.00 Folkmusiken i 
P2. Djupdykning. Världens visor, beats 
och folkmelodier med Esmeralda Mo-
berg. 17.00 Folkmusiken i P2. Mixtejp. 
Hela världens visor, beats och tradi-
tionsmusik. 18.00 Ekot. 18.03 Operahu-
set. Toscas värld med gäst Sofia Ju-
pither. 19.00 Opera i P2. Cosí fan tutte 
av Mozart. Libretto: Lorenzo Da Ponte. 
23.00 Jazzradion. Jazz mot midnatt. 
Luta dig tillbaka och njut av soft, melo-
disk och tidlös jazz. Mycket musik, lite 
prat! 0.00 Notturno. Bjuder dig på unika 
liveinspelningar av känd och okänd mu-
sik från hela EBU. 

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. 22.30 P3 Din 
Gata. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 

6.00 Daniel Tigers kvarter. 6.15 Regn-
bågsstadens hjälte. 6.25 Mästerflygar-
na. 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 
Spökpatrullen. 9.00 Vid Vintergatans 
slut. 9.25 Fixa rummet. 16.35 Magiska 
fyran. 16.50 Safirdrakens krafter. 
17.00 Ett fall för KLURO. 17.10 P King 
Älling. 17.20 Pyjamashjältarna. 17.35 
Victor & Josefine. 17.45 Greta Gris. 
Greta är en bedårande och fräck liten 
gris som bor tillsammans med lillebror 
George, mamma Gris och pappa Gris. 
Greta älskar att klä ut sig och att träffa 
nya vänner men det hon gillar allra 
mest är att hoppa runt i gyttjepölar. 
17.50 Bing. 

18.00 Bolibompa (R) 
18.01 James Blund (R) 
18.15 Monsterskolan (R) 
18.20 Tripp och Tropp 

upptäcker djur (R) 
18.30 Djungelboken (R) 
18.40 Emil i Lönneberga 

(R) 
19.05 Fixarfesten 
19.25 Det hemsökta huset 

(R) 
19.45 Furiki rullar (R) 
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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. 

6.00 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. 

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. 

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. 

21.40 Homeland. 19.00 Världens natur ... 20.00 Frusna vägar. 20.00 Farmen. 20.00 Superstars 2020.

9.00 UR Samtiden. Svenskt samhälls-
program från 2020. 15.00 Norge runt. 
Norsk reportageserie från 2012. 15.05 
Jag är fet. Israelisk dokumentär från 
2017. 16.00 Mat med Mosley. Brittisk 
faktaserie från 2017. Del 2 av 3. 16.50 
Året i New Forest. Brittisk naturserie 
från 2017. Del 3 av 4. 17.40 Dox: The 
King – Elvis och drömmen om Amerika. 
Amerikansk dokumentär från 2018. 
19.25 Omöjlig ingenjörskonst. Brittisk 
vetenskapsserie från 2019. Del 11 av 
16. 20.10 Ett vildare Europa. Holländsk 
dokumentärserie från 2019. Del 6 av 6. 
21.00 Emilie – Sveriges första kvinnli-
ga deckarförfattare. Svensk dramado-
kumentär från 2020. 21.50 Mellan 
himlavalv och jordklot. Colombiansk-
chilensk faktaserie från 2018. Del 1 av 
5. 22.45 Omöjliga järnvägar. Brittisk 
faktaserie från 2018. Del 6 av 6. 23.35 
Ambulanskvinnor vs patriarkatet. Ame-
rikansk dokumentär från 2018. 0.35 
Historien om Kina. Brittisk dokumentär-
serie från 2016. Del 4 av 6. 

20.00 Mästarnas mästare – syntolkat. 
21.00 Columbo. Amerikansk kriminal-
serie från 1973. 22.35 Petra får en 
baby. 23.05 Utrikesbyrån. 23.35 Janne 
Josefsson – teckentolkat. 0.05 Hem till 
byn – syntolkat. 1.05 Rederiet – syn-
tolkat. 1.50 Vargblod. 

P4 VÄST
6.00 Ekot. 6.03 Vaken retrosöndag. 
7.00 Ekot. 7.03 Fatta familjen. 8.00 
Ekot. 8.05 Hälsning till framtiden. Hen-
riks historia 1939. Henrik bor i Helsing-
fors när Ryssland anfaller Finland och 
det finska vinterkriget bryter ut. 8.20 
SöndagsMorgan i P4. 10.30 Nyheter P4 
Väst. P4 Väst ger dig nyheter från Bo-
huslän, Norra Älvsborg och Dalsland. 
10.33 Svensktoppen. 11.30 Nyheter P4 
Väst. P4 Väst ger dig nyheter från Bo-
huslän, Norra Älvsborg och Dalsland. 
11.33 Sportextra. 13.30 Nyheter P4 
Väst. 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.

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: Fellesstart 
menn. 14.30 Raw Air: Menn. 16.15 Vin-
terstudio. 16.30 X Games. 17.00 Vin-
terstudio. 17.10 Raw Air: Kvinner. 18.45 
Vinterstudio. 19.00 Søndagsrevyen. 
19.45 Sportsrevyen. 20.15 Tore på spo-
ret. 20.55 Scandinavian Star. 21.55 
Tynn is. Svensk spenningsserie. 22.40 
Finnmarksløpet. 23.00 Kveldsnytt. 
23.15 Vera. 0.45 Sue Perkins i Japan. 
Britisk reiseserie. 1.35 Alle mot 1. 3.05 
Lindmo. 3.55 Jens i Canada. 

NRK2
6.00 NRK nyheter. 8.35 Norge Rundt: 
Finnmarksløpet. 9.00 Superhundene. 
9.40 Ungdomsstafett. 10.30 X Games: 
Snøbrett slopestyle, kvinner. 11.25 V-
cup alpint: Super-G menn. 11.40 V-cup 
skiskyting: Fellesstart kvinner. 12.30 X 
Games: Friski slopestyle, kvinner. 13.20 
X Games: Snøbrett slopestyle, menn. 
14.20 Raw Air: Før rennet. 14.30 X Ga-
mes. 15.00 X Games: Friski slopestyle, 
menn. 16.00 Finnmarksløpet 2020. 
17.00 Hva feiler det deg? 17.40 Skispor 
fra 1952 til 1982. Norsk dokumentarse-
rie. 18.10 Lindmo. 19.00 Romarriket. 
Britisk dokumentarserie. 19.45 Hoved-
scenen: Clara Schumanns tre liv. 21.15 
Barbert eller busk? Britisk dokumentar. 
22.00 Dei modigaste kvinnene. Britisk 
dokumentarserie fra 2018. 23.35 Æ har 
rætt. 0.50 Kvinnen. 1.20 Kåss til kvelds. 
2.00 NRK nyheter. 2.01 Joan Jett: Bad 
Reputation. 3.30 Dei modigaste kvinne-
ne. Britisk dokumentarserie fra 2018. 

P1
5.55 Sjöväder. 6.00 Ekot. 6.03 Ekono-
miekot Extra. 6.25 Meny. 6.55 Landvä-
der. 7.00 Ekot. 7.03 Vetenskapspodden. 
7.50 Radiofynd. 7.55 Land- och sjövä-
der. Översikt, varningar och regionala 
väderprognoser från SMHI för ett dygn 
framåt. 8.00 Ekot. 8.05 Söndagsinter-
vjun. Möt personen bakom offentlighe-
tens mask i journalistikens mest grund-
läggande form – intervjun. 8.55 P1 Kul-
tur. Med krönika. Reportage, recensioner 
och fördjupning från Kulturredaktionen 
P1. 9.00 Ekot. 9.03 Godmorgon, värl-
den! 11.00 Ekot. 11.03 Gudstjänst. Den 
kämpande tron. Andra söndagen i fastan 
firas gudstjänst i Bräkne Hoby kyrka i 
Blekinge. 1800-talskyrkan har beskrivits 
som ett arkitektoniskt mästerverk. 
12.00 Husesyn. 12.30 Lunchekot. 
12.50 Land- och sjöväder. Översikt, var-
ningar och regionala väderprognoser 
från SMHI för ett dygn framåt. 12.55 P1 
Kultur. 13.00 Radiokorrespondenterna. 
Följ med Sveriges Radios korresponden-
ter ut i världen och hör om ämnen som 
bränner och diskuteras 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 
Pilthammar (fd. M) bryter trettio års iso-
lering för SD, som får verklig politisk 
makt. 15.55 Sjöväder. Översikt, varning-
ar och regionala väderprognoser från 
SMHI för ett dygn framåt. 16.00 Ekot. 
16.03 Vetenskapsradion Klotet. 16.45 
Dagens Eko. 17.00 Filosofiska rummet:. 
17.45 Dagens Eko. 18.00 Medierna. 
18.35 Ekonomiekot Extra. 19.00 Ekot. 
19.03 Söndagsintervjun. 19.50 Klassi-
kern. 20.00 Ekot. 20.03 Snedtänkt. 
21.00 Ekot. 21.03 Lundströms Bokra-
dio. 21.50 Land- och sjöväder. Översikt, 
varningar och regionala väderprognoser 
från SMHI för ett dygn framåt. 22.00 
Ekot. 22.05 Godmorgon, världen! 0.00 
Ekot. 0.02 Radiokorrespondenterna. 
0.35 Kroppskontakt. 1.00 Ekot. 1.02 P1 
Dokumentär. 2.00 Ekot. 2.02 Jobba, 
sova, dö. 2.35 Ekonomiekot Extra. 3.00 
Ekot. 3.02 Konflikt. 4.00 Ekot. 4.02 
Ekots lördagsintervju. 5.00 Ekot. 5.02 
Vetenskapsradion nyheter. 5.29 P1-
morgon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med 
Tova Nilsson. 5.45 Morgonandakt. Purim 
- Annebelle Gyllenspetz. Kvinnodagen 
och den judiska högtiden har något ge-
mensamt. 

P2 MUSIK
6.00 Ekot. 6.03 Andliga sånger. Sången 
om korset. I dagens program berättar vi 
om Isaac Watts som brukar kallas ”den 
engelska psalmens gudfar”. 7.00 Kon-
sertti. 7.30 Sisu-uutiset. 7.33 Viikkosi-
su. 8.30 Sisu-uutiset. 8.33 Meän pyhä. 
9.00 Ekot. 9.03 Söndagsmorgon i P2. 
11.00 Text & musik. Sagokungen. Högt 
uppe på en klippa i södra Bayern, precis 
vid foten av Alperna, ligger ett av värl-
dens 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. 
Med Johan Korssell och veckans panel. 
14.00 Klassiska podden. Sergej Prokof-
jev. 15.00 SR Sameradion. 16.00 Sisu-
uutiset. 16.03 Kielipuoli. 17.00 Jazzra-
dion. Tidlöst. God och blandad jazz från 
förr och nu, från det välkända till det 
oväntade. 17.55 Opera i P2. La ville 
morte av Nadia Boulanger och Raoul 
Pugno. Nadia Boulanger skrev La ville 
morte i samarbete med pianisten Raoul 
Pugno. Partituret förstördes under första 
världskriget men har nu rekonstruerats. 
22.00 Kalejdoskop. På öluff med Kalej-
doskop. Fem öar, fem mixar. Följ med på 
en musikalisk öluff med Anna Vilén. 
0.00 Notturno. Bjuder dig på unika live-
inspelningar av känd och okänd musik 
från hela EBU. 

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. 14.30 P3 med Sara 
Kinberg och Ison Glasgow. 17.30 P3 
Musikdokumentär. 19.00 Ekot. 19.03 
P3 Dokumentär. 21.00 Ekot. 21.03 
Verkligheten i P3. 22.00 Ekot. 22.05 P3 
Soul. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 

6.00 Simon. 6.05 Bing. 6.15 Draken 
Digby. 6.25 Pirata & Piloto. 6.35 Victor 
& Josefine. 6.50 Alfons Åberg. 7.05 
Regnbågsstadens hjälte. 7.20 Dinosau-
rietåget. 7.30 Luo Bao Bei. 7.40 Fix 
och trix. 7.50 Hotell Kantarell. 8.15 
Fixarna. 8.20 Andys safariäventyr. 8.35 
Magiska fyran. 8.50 Robin Hoods ra-
balder och rackartyg. 9.00 Fixa rum-
met. 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 Bolibompa (R) 
Svensk underhållning från 
2015. Repris från 2/3. 

18.01 Simon (R) 
Fransk animerad serie från 
2017. Repris från 21/3. 

18.10 Bilakuten (R) 
Svensk underhållning från 
2017. Repris från 22/11. 

18.20 Hej Jycke (R) 
Brittisk animerad serie från 
2018. Repris från 23/5. 

18.30 Alfons Åberg (R) 
18.40 Dockäventyren (R) 
18.55 Spookys 
19.15 Det hemsökta  

huset (R) 
19.40 Gumballs fantastiska 

värld (R) 
19.50 Abel och Fant (R) 
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 PD 23Lördag 7 mars 2020 Radio & tv måndag

RADIOKANALER

Textning av program nås via respektive kanals text-tv: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, Sjuan, Barnkanalen och Kunskapskanalen, sid 199.

5.45 Nyhetsmorgon 
10.00 Malou efter tio (R) 
12.00 Hem till gården 
13.00 Bytt är bytt (R) 
14.00 En plats i solen: 

Vintersol (R) 
16.00 Dr Phil 

Amerikansk pratshow från 
2018. 

17.00 Efter fem 
Svenskt aktualitetspro-
gram från 2020. 

18.50 Keno 
19.00 TV4Nyheterna 

19.15 Sporten 19.20 TV-
4Vädret 

19.30 Farmen 
Svensk realityserie från 
2019. Del 47 av 51. Final-
veckan drar igång med be-
sked och resultatet av 
gamla sidosteg roar inte 
alla. 

20.00 Leif GW om: 
Blattarna som byggde 
Sverige 
Svensk dokumentärserie 
från 2019. Del 2 av 3. Ar-
betskraftsinvandrarna be-
rättar om hur det var att 
komma till Sverige och vil-
ka utmaningar som fanns. 

21.00 Tunn is 
Svensk thrillerserie från 
2019. Del 6 av 8. Elsa sva-
rar med ett djärvt motdrag 
när hon blir föremål för ut-
pressning. Rådet rasar och 
Elsa ser äntligen ut att få 
det stöd hon behöver. 

22.00 TV4Nyheterna 
22.30 Ekonominyheterna 
22.40 Sporten 22.55 TV-
4Vädret 

23.00 Blood 
Brittisk thrillerserie från 
2019. Del 1 av 6. 

0.00 Law & order: Special victims unit. 
1.50 The bay. 2.50 Hawaii five-0. 3.45 
En plats i solen: Sommarsol. 4.45 Hus-
jägarna. 

6.00 Extreme  
couponing (R) 

6.25 Railroad Alaska (R) 
7.10 Tunnelbanan (R) 
8.00 Vägens hjältar (R) 
9.00 Förlossningskliniken 

Norge (R) 
10.00 Sofias änglar (R) 
11.00 Grey’s anatomy (R) 
12.00 Wahlgrens värld (R) 
13.00 Ullared (R) 
14.00 Tunnelbanan (R) 
15.00 Böda camping (R) 
16.00 Wahlgrens värld (R) 
17.00 Ullared (R) 
18.00 Vägens hjältar (R) 

Svensk dokumentärserie 
från 2019. 

19.00 The big bang theory 
(R) Amerikansk komediserie 
från 2007. Del 2–3 av 17. 

20.00 Trafikpoliserna 
Svensk dokumentärserie 
från 2020. Del 6 av 12. 
Järnet stoppar en bil som 
kört över 30 km/h för fort, 
och i baksätet sitter ett li-
tet barn. Även 14/3. 

21.00 Välkommen till 
Köping 
Svensk realityserie från 
2020. Del 6 av 8. Åke bju-
der Tobbe och Mats på 
herrmiddag på balkongen. 
Under en shoppingtur för-
svinner plötsligt Frasse. 
Även 14/3. 

22.00 Alla mot alla med 
Filip och Fredrik 
Svensk frågesport från 
2020. Olof Lundh och Kat-
tis Ahlström möter Gry 
Forssell och Micke Torn-
ving. Även 15/3. 

23.00 Highway cops 
0.05 The big bang theory. 1.00 Law & 
order: Special victims unit. 1.55 Grey’s 
anatomy. 2.40 Sofias änglar. 3.25 Hig-
hway cops. 4.10 Vägens hjältar. 4.55 
Bergs drömkåk – teckentolkat. 5.35 
Extreme couponing. 

6.00 Just shoot me. 6.25 Community. 
6.45 Våra värsta år. 7.10 Våra värsta 
år. 7.35 Simpsons. 8.00 Simpsons. 
8.30 Face off. 9.30 Kung av Queens. 
10.30 Just shoot me. 11.00 Cops. 
12.00 Buffy the vampire slayer. 13.00 
Kung av Queens. 14.00 NCIS: Los Ang-
eles. 15.00 2 1/2 män. 

16.00 NCIS: Los Angeles 
17.00 Seinfeld (R) 
18.00 How I met your 

mother 
19.00 Simpsons 
20.00 Seinfeld 

Amerikansk komediserie 
från 1994. Del 22–23 av 
24. 

21.00 Simpsons 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 21 av 23. 

21.30 Family guy 
Amerikansk animerad 
komediserie från 2018. 
Del 20 av 20. 

22.00 Lethal weapon 
Amerikansk actionserie 
från 2018. Del 4 av 22. 

23.00 How I met your 
mother (R) 

0.00 Family guy. 1.00 American dad. 
2.00 2 1/2 män. 2.55 Buffy the vampi-
re slayer. 3.45 American dad. 4.05 
Hassel. 4.55 Family guy. 

6.00 Morgonstudion 
9.10 Vem vet mest? (R) 
9.55 Island och sociala 

medier (R) 
10.25 K-märkta ord (R) 
10.30 Sportspegeln 
11.00 Skavlan (R) 
12.00 Jills veranda (R) 
13.00 Mannen som slutade 

röka 
FILM ¡¡¡ Svensk kome-
di från 1972. 

14.40 Mästarnas  
mästare (R) 

15.40 Mästarkvalet 2020 
15.55 Hem till byn (R) 
16.45 McLeods döttrar 
17.30 Sverige idag 
18.00 Rapport 
18.15 Kulturnyheterna 
18.28 Sportnytt 
18.33 Lokala nyheter 
18.45 Fråga doktorn 

Svenskt hälsomagasin från 
2020. 

19.30 Rapport 
19.55 Lokala nyheter 
20.00 Husdrömmar 

Svensk livsstilsserie från 
2020. Även 10/3. 

21.00 Dejta 
Svensk dramakomediserie 
från 2020. Även 10/3. 

21.45 Mötet 
Svenskt debattprogram 
från 2020. 

22.00 Första dejten 
Svensk realityserie från 
2019. 

22.30 Cannabusiness 
23.20 Rapport 
23.25 Nånting måste gå 

sönder 
FILM ¡¡¡¡ Svenskt dra-
ma från 2014. I rollerna: 
Saga Becker och Iggy 
Malmborg. 

0.50 Erkännandet. 1.40 DNA. 2.20 
McLeods döttrar. 4.45 Sverige idag. 
5.15 Fråga doktorn. 

7.40 Sverige idag på 
romani chib, kalderash 

7.50 Sverige idag på 
meänkieli 

8.00 Keine Ahnung (R) 
8.11 Kortfilmsklubben – 

spanska (R) 
8.42 Nyfiken på Sverige – 

engelska (R) 
9.00 Forum 

12.00 Rapport 12.03 Fo-
rum 16.00 Rapport 16.05 
Forum 

16.15 Gudstjänst (R) 
17.00 Glimt av Norge (R) 
17.10 Norge från luften (R) 
17.15 Nyheter på lätt 

svenska 
17.20 Nyhetstecken 
17.30 Oddasat 
17.45 Uutiset 
18.00 Kulturveckan (R) 
18.30 Gert Wingårdhs 

nobelhus (R) 
Svensk dokumentär från 
2020. 

19.30 Hämnd och kärlek 
Turkisk dramaserie från 
2016. 

20.00 Vetenskapens värld 
Svenskt vetenskapsmaga-
sin från 2020. Det är ett av 
de dödligaste naturfeno-
menen på jorden. Tsuna-
mier är så plötsliga och 
kraftfulla att de inom några 
timmar kan förstöra allt i 
sin väg. 

21.00 Aktuellt 
22.00 Sportnytt 
22.15 Jaktliv 

Svenskt jaktmagasin från 
2020. 

22.45 Scenerna som 
förändrade filmen (R) 

23.15 Skam Deutschland 
23.35 Agenda (R) 
0.20 Utrikesbyrån. 0.50 Symbolernas 
hemliga värld. 1.20 Ett tufft år för Pelt-
si. 1.50 Sportnytt. 2.05 Nyhetstecken. 

6.00 Nanny 
6.55 Extreme makeover: 

Home edition (R) 
7.40 Extreme makeover: 

Weight loss edition 
8.45 Lyxfällan (R) 
9.50 Svenska 

Hollywoodfruar (R) 
10.50 Extreme makeover: 

Home edition 
11.50 The real housewives 

of Orange County (R) 
12.50 Extreme makeover: 

Weight loss edition (R) 
13.55 Undercover boss 

Canada 
15.00 Unga mammor (R) 
16.00 Svenska 

Hollywoodfruar 
17.00 The real housewives 

of Orange County 
18.00 Lyxfällan 

Svensk livsstilsserie från 
2017. 

19.00 Middag med mitt ex 
Svensk realityserie från 
2019. 

20.00 Frusna vägar 
Svensk realityserie från 
2019. Kent är på E14 i Jev-
sjön mitt emellan Åre och 
norska gränsen där en bil 
har kört av vägen och lig-
ger på sidan bland träden. 

21.00 Svenska truckers 
Svensk realityserie från 
2019. Jörgen, som jobbar 
exklusivt med avancerade 
transporter, kämpar med 
att frakta en stor panncen-
tral förbi tighta viadukter 
och höga vajerräcken. 

22.00 Paradise hotel 
Svensk realityserie från 
2019. 

23.00 Undercover boss 
Canada (R) 

0.00 Navy CIS. 1.00 Chicago Med. 
2.00 The disappearance of Maura Mur-
ray. 2.55 Paradise hotel. 3.40 Are you 
the one? 4.20 Navy CIS. 5.05 Nanny. 

6.00 Judys domstol. 6.30 Glamour. 
7.00 Mannen som talar med hundar. 
8.00 Djurparkens hemligheter. 9.00 
Ambulansen Australien. 10.00 Anti-
ques roadshow. 11.00 Hundräddaren. 
12.00 Mannen som talar med hundar. 
13.00 Dr Phil. 14.00 Mord och inga vi-
sor. 15.00 Det okända. 

16.00 Husjägarna 
17.00 Ambulansen 

Australien (R) 
18.00 Glamour 
18.30 Judys domstol 
19.00 Ambulansen 

Brittisk dokumentärserie 
från 2018. Del 5 av 8. 

20.00 Veterinären på 
landet (R) 
Brittisk dokumentärserie 
från 2015. Del 6 av 6. 

21.00 Big brother Sverige 
Svensk realityserie från 
2020. Del 29 av 99. 

22.00 Smiley face killers: 
The hunt for justice 
Amerikansk dokumentär-
serie från 2019. Del 4 av 
6. 

23.00 Ett lik  
i trädgården (R) 

0.00 Big brother Sverige. 1.00 Räddad 
av änglar. 2.00 Antiques roadshow. 
3.00 Mord och inga visor. 4.00 Grand 
Hotel. 5.00 Unga föräldrar. 

21.00 Dejta. 19.30 Hämnd och kärlek.va 20.00 Frusna vägar. 20.00 Leif GW om: ... 20.00 Trafikpoliserna.

14.00 UR Samtiden. Svenskt samhälls-
program från 2020. Del 69 av 365. 
17.00 Gubbar bakom flötet. Brittisk fri-
tidsserie från 2019. Del 1 av 6. 17.30 
Jag är fet. Israelisk dokumentär från 
2017. 18.25 Världens hotade städer. 
Fransk dokumentärserie från 2019. Del 
3 av 3. 19.10 Kanaler, båtar och kärlek. 
Brittisk reseserie från 2016. Del 5 av 9. 
20.00 Historien om Kina. Brittisk doku-
mentärserie från 2016. Del 5 av 6. Det 
sista kejsardömet Qingdynastin, Kinas 
sista dynasti 21.00 Världens natur: Se-
rengeti. Brittisk dokumentärserie från 
2019. Del 3 av 6. Babianerna stjäl ägg 
från krokodilens bo men ledarhanen 
fortsätter att trakassera Rafiki. Lejon-
honan Khali börjar bygga upp en ny 
flock med sin syster. 22.00 Året i New 
Forest. Brittisk naturserie från 2017. 
Del 3 av 4. 22.50 Asiens turbulenta 
historia. Singaporiansk historieserie 
från 2017. Del 5 av 8. 23.35 Mellan 
himlavalv och jordklot. Colombiansk-
chilensk faktaserie från 2018. 

20.00 Husdrömmar – syntolkat. 21.00 
Dejta – syntolkat. 21.45 Sportspegeln 
– teckentolkat. 22.15 Jaktliv – syntol-
kat. 22.45 Mästarnas mästare – teck-
entolkat. 23.45 Mästarkvalet 2020 – 
teckentolkat. 0.00 Melodifestivalen – 
syntolkat. 

P4 VÄST
5.59 Morgon i P4 Väst. Med Tommy Ös-
ter och Jimmie Schewenius. Vakna till 
skön musik, senaste nytt, de aktuella 
personerna och få med dig dagens 
snackämnen i P4 Väst varje vardagmor-
gon. 9.29 Trafik & Service. 9.30 Nyheter 
P4 Väst. 9.31 Förmiddag i P4 Väst. 
13.00 Ekot. 13.02 Radiosporten. 13.04 
P4 Extra. 14.57 Kulturnytt i P4. Det se-
naste från kulturens värld. 14.59 Efter-
middag i P4 Väst. 17.34 Juniornyheter-
na. 17.36 Kvällspasset i P4. 18.43 
Rymdfåglar i Barnradion. Del 1: Ix i få-
gelskogen. 18.55 Klartext. Nyheter på 
ett lite lugnare sätt och med enkla ord.
Vardagar 18.55-19.00 i P4 + 20.55-
21.00 i P1. 19.00 Sportextra. 21.40 
Karlavagnen. 0.00 Ekot. 0.02 Vaken. 

NRK1
6.30 Nyhetsmorgen. 9.00 Med hjartet 
på rette staden. 9.50 Det gode bondeliv. 
10.20 Eides språksjov. 11.00 Gull på 
Godset. 12.00 NRK nyheter. 12.10 Hus-
drømmer. 13.10 Hva feiler det deg? 
13.50 Når livet vender. 14.20 Berulf-
sens historiske perler: De Olympiske le-
kene. 14.30 Munter mat - en nordisk 
odyssé. 15.15 Team Bachstad i Sør-
Amerika. 15.45 Jorden rundt på seks 
steg. 17.00 NRK nyheter. 17.15 Filmavi-
sen. 17.30 Oddasat - nyheter på sa-
misk. 17.45 Raw Air: Kvalifisering, 
menn. 19.00 Dagsrevyen. 19.45 Di-
striktsnyheter. 20.00 Avkledd. 20.40 
Norge i dag. 21.00 Dagsrevyen 21. 
21.20 Finnmarksløpet. 21.50 Mine be-
steforeldre og krigen. 22.40 Helt frivil-
lig. 22.55 Distriktsnyheter. 23.00 
Kveldsnytt. 23.15 Shetland. 0.10 
Springflo. 2.20 Tynn is. 

NRK2
6.00 NRK nyheter. 8.15 Superhundene. 
8.55 Eides språksjov. 9.40 Hovedsce-
nen: Clara Schumanns tre liv. 11.10 
Kvinnen. 11.40 Kvinnens frierihistorie. 
12.10 Finnmarksløpet 2020. 13.10 
Skattejegerne. 13.40 Anno. 14.20 Skis-
por fra 1952 til 1982. 14.50 Antikkdu-
ellen. 15.20 Når en liten mus skal ut og 
gå. 16.00 Oppfinneren. 16.40 Med hjar-
tet på rette staden. 17.25 Raw Air: Kva-
lifisering, menn. 17.45 Tegnspråknytt. 
17.50 Filmavisen. 18.00 Dagsnytt 18. 
19.00 Countrymusikkens historie. 
19.55 Raw Air: Kvalifisering, kvinner. 
21.00 Kjendis-VM. 21.20 Gulag - Sov-
jets dødsleirar. 22.20 Scandinavian Star. 
23.20 Koronaviruset - kaoset i Wuhan. 
0.05 Kroppens mysterier. 1.05 Vikinga-
ne. 1.35 Norge i dag. 2.00 NRK nyheter. 

P1
5.55 Sjöväder. 5.59 P1-morgon. 9.30 
Ring P1. 10.00 Ekot. 10.04 Kaliber. 
10.35 Pyramiden. 11.00 Ekot. 11.04 
Tendens. 11.33 Ekot. 11.35 Radiofölje-
tongen. 12.00 Tolvslaget. 12.01 Dagens 
dikt. 12.09 Vetenskapsradion På Djupet. 
Vi går på djupet i forskningen. 12.30 
Lunchekot. 12.55 Land- och sjöväder. 
Översikt, varningar och regionala väder-
prognoser från SMHI för ett dygn fram-
åt. 13.00 Kulturnytt. Nyhetssändning 
från kulturredaktionen P1, med reporta-
ge, nyheter och recensioner. 13.05 P1 
Kultur. 14.00 Ekot. 14.04 Vetenskapsra-
dion Språket. Synonymer: mer lika än 
äpplen och päron. Det handlar om syno-
nymer, orden som nästan betyder sam-
ma sak. Hur tänker de som gör orddelen 
på högskoleprovet när de väljer ord? 
14.35 Människans mått. Allting går att 
mäta. Människans mått återsänder 12 
utvalda program. Största delen av det 
här programmet sändes första gången 8 
juli 2014, med titeln ”Det omätbara”. 
15.00 Ekot. 15.03 Radiosporten. 15.04 
Nordegren och Epstein i P1. En personlig 
talkshow om aktualiteter och nyheter. 
Med Thomas Nordegren och Louise 
Epstein. 15.45 Kulturnytt. Nyhetssänd-
ning från kulturredaktionen P1, med re-
portage, nyheter och recensioner. 15.55 
Sjöväder. Översikt, varningar och regio-
nala väderprognoser från SMHI för ett 
dygn framåt. 16.00 Ekot. 16.02 Studio 
Ett. 17.45 Dagens Eko. 18.01 Ekono-
miekot. 18.08 Radiosporten. 18.09 Kul-
turnytt. 18.14 P1 Kultur. 19.00 Ekot. 
19.03 Naturmorgon. 19.35 Radiofölje-
tongen. 20.00 Ekot. 20.03 Tendens. 
20.35 Vetenskapsradion På Djupet. 
20.55 Klartext. 21.00 Ekot. 21.03 P1 
Drama. 21.35 Ring P1. 21.45 Tankar för 
dagen. 21.50 Land- och sjöväder. 22.00 
Ekot. 22.10 Radiosporten. 22.12 Studio 
Ett. 23.55 Dagens dikt. 0.00 Ekot. 0.02 
Nordegren och Epstein i P1. 0.45 Borta 
för alltid. 1.00 Ekot. 1.02 Lundströms 
Bokradio. 1.45 Vetenskapsradion Klotet. 
2.30 Kaliber. 3.00 Ekot. 3.02 Spanarna. 
3.50 Klassikern. 4.00 Ekot. 4.02 Sned-
tänkt. 5.00 Ekot. 5.02 Vetenskapsradion 
På Djupet. 5.29 P1-morgon. 5.30 Ekot. 
5.35 Ring P1. Med Sofie Ericsson. 5.45 
Morgonandakt. Ester, tidlös hjältinna – 
Annebelle Gyllenspetz. Den judiska hög-
tiden Purim är en berättelse om kvinnors 
mod, uthållighet och intelligens. 

P2 MUSIK
6.00 Sisuradion aamu. 6.35 Oddasat. 
6.40 Nyheter. 6.50 Klassisk morgon. 
7.30 Ekot. 7.32 Klassisk morgon. 10.00 
Ekot. 10.03 Klassisk förmiddag. 1) Ste-
phen Chatman: To daffodils (Robert Her-
rick). 2) Frederick Delius: Vårmorgon. 3) 
Ludwig van Beethoven: Cellosonat nr 2 
g-moll. 4) Carl Nielsen: Symfoni nr 3 d-
moll, ”Sinfonia espansiva”. 5) Inger Wik-
ström: Ballad för piano spelas av tonsät-
taren. 6) Maurice Ravel: Stråkkvartett F-
dur spelas av Pavel Haas-kvartetten. 
13.00 Ikäheimo & Peltonen. 13.50 Ro-
ketti. 14.00 Sisu-uutiset. 14.04 Sisura-
dio. 15.00 Rádio Sápmi Med. 16.00 Ra-
dio Romano. 16.30 SR på engelska. 
17.00 Kulturnytt. 17.06 P2 på hemväg. 
Med Patrik Paulsson. 19.00 Ekot. 19.03 
Klassiska konserten i P2. Blodhov av Ka-
rin Rehnqvist med Ensemble Recherche. 
1. 21.00 Musik mot midnatt. 1) Victoria 
Borisova-Ollas: Angelus. 2) Franz Schu-
bert. 3) Dmitrij Sjostakovitj: Stråkkvar-
tett nr 8 c-moll spelas av Van Kuijk-kvar-
tetten. 0.00 Notturno. Bjuder dig på uni-
ka liveinspelningar av känd och okänd 
musik från hela EBU. 

P3
5.59 P3 med Heaven Small. 6.30 Mor-
gonpasset i P3. 10.00 P3 Nyheter. 
10.02 P3 med Ayan Jamal och Kodjo 
Akolor. 10.30 P3 med Ayan Jamal. 
11.30 P3 med Ayan Jamal och Johannes 
Cakar. 12.30 P3 med Johannes Cakar. 
14.30 P3 med Johannes Cakar och Jör-
gen Lötgård. 15.00 P3 Nyheter. 15.02 
Hanna Hellquist, taxen Ines och Jörgen 
Lötgård i P3. 17.30 P3 med Heaven 
Small. 20.00 Ekot. 20.03 Radiosporten. 
20.06 Dans och elektroniskt i P3. 22.00 
Ekot. 22.03 Morgonpasset i P3. 23.00 
Ekot. 23.07 Creepypodden. 0.00 Ekot. 
0.02 Vaken. 

6.00 Katja Katt. 6.10 Greta Gris. 6.15 
Olobob-toppen. 6.20 Bing. 6.30 Si-
mon. 6.35 Tilde. 6.45 Ella, Oscar och 
Hoo. 6.55 Monsterbarnvakterna. 7.10 
Fåret Shaun. 7.20 Mekatronik. 7.35 Di-
nosaurietåget. 7.45 Tilde. 7.55 Iknarf 
och Knarf. 8.00 Anden i lampan. 8.10 
Pyjamashjältarna. 8.25 Fixarna. 8.30 
Pippi Långstrump. 9.00 Teckenlådan. 
9.15 Lille Roy. 16.45 På riktigt!? 17.00 
Ett fall för KLURO. 17.10 Pirata & Pilo-
to. 17.20 Alfons Åberg. 17.30 NO-tv. 
17.45 Pick a colour. 

18.00 Bolibompa (R) 
Svensk underhållning från 
2015. Repris från 3/3. 

18.05 Molang (R) 
Repris från 1/8. 

18.15 Linneas  
sommarland (R) 
Svensk livsstilsserie från 
2017. Repris från 10/11. 

18.20 Bing (R) 
Brittisk animerad serie från 
2013. Repris från 11/6. 

18.30 Andys förhistoriska 
äventyr (R) 

18.45 På riktigt!? (R) 
19.05 Ett fall för KLURO (R) 
19.15 Lilla Aktuellt 
19.25 Det hemsökta  

huset (R) 
19.50 Grizzy och  

lämlarna (R) 
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7 MARS

Det var för tre veckor sedan 
som Tomas Torbjörnsson 
från Bengtsfors besökte 
St1:s automatstation vid 
handelsområdet Guttane i 
Säffle för att tanka.

– Jag hade ungefär 10–15 
mils körsträcka kvar och pas-
sade på att fylla på för det 
var bra pris.

Tanken i Tomas småbil 

rymmer 45 liter och han blev 
mycket förvånad när det till 
slut gick i 47 liter.

–  Det kändes märkligt 
speciellt som tanken dess-
utom inte var tom och på 
slutet lät det som att jag tan-
kade skum. 

Men så var det inte. I stäl-
let var troligen luft som 
pumpen levererade.

– Den fick jag också betala 
för, säger Tomas Torbjörns-
son.

– Detta kan hända i myck-
et sällsynta fall. Vi har en 
handfull sådana händelser 
på ungefär 30 miljoner tank-
ningar per år, berättar Erica 
Samuelsson, marknads- och 
Informationschef på St1.

Det är när en cistern vid en 
bensinstation går helt tom 

som den ger ifrån sig luft is-
tället för drivmedel.

–  Men vi har varnings-
system som talar om för oss 
när det är dags att fylla på 
cisternerna. Varför det inte 
har skett här eller varför inte 
pumparna har täckts över 
för att man inte ska tanka 
vet jag inte.

Efter två och en halv veck-
or hörde St1 av sig till Tomas 
Torbjörnsson.

– Jag har fått ett present-
kort på 230 kronor. Så myck-
et extra hade jag betalat för 
luften när jag tankade. Det 
har de räknat ut, säger han.

Christer Wik
054-19 97 80
christer.wik@nwt.se

SÄFFLE. Drivmedlet tog slut cisternen när Bengtsforsbon tankade – då hände det ovanliga

Bilist fick betala för luft
När Tomas Torbjörnsson 
tankade sin bil i Säffle 
blev han förvånad. Det 
gick att fylla mer bensin 
än vad bilens tank klarar 
och ändå var den långt i 
från tom från början.

– Det visade sig att 
pumpen även gav mig 
luft och den fick jag 
också betala för.

En bensinpump levererade inte bara drivmedel när Tomas Torbjörnsson tankade. Han fick 
även betala för luft, något han nu har fått ersättning för. FOTO: VIDAR RUUD

VARD 7-19,  LÖRD 9-16, SÖND 10-16 
BROMSGATAN 5, VÅXNÄS, KARLSTAD, 054-18 11 97
Alla priser är jämförda mot rek. priser med reservation för slutförsälj och tryckfel. Gäller t.o.m 8/3.
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VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SILKEMATT
Vit, 10 liter. 
• Bäst i test
• Avtorkningsbar
• Rekommenderad av Astma  
 och Allergiförbundet.

VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
PERFORM + EASY2CLEAN
Vit, 10 liter. 
• Tvättbar
• Långvarigt skydd
• Matt

SPARA
51%

SPARA
50%

SPARA
50%

SPARA
53%

SPARA
53%

719:-

799:-

ORD. PRIS 899:-
REK. PRIS 1461:-

ORD. PRIS 999:-
REK. PRIS 1 670:-

SPARA
52%

VÄGGFÄRG NORDSJÖ 
XTRAMATT
Vit, 10 liter. 
• Helmatt
• Avtorkningsbar
• Låg sidoglans

TAKFÄRG NORDSJÖ  
AMBIANCE SKY
Vit, 10 liter. 
• Helmatt
• Lätt att applicera
• Svanenmärkt

SNICKERIFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SUPERFINISH 
HELMATT
Vit, 1 liter.
• Låg sidoglans
• Tålig yta
• Vitare än vit

SNICKERIFÄRG NORDSJÖ 
AMBIANCE SUPERFINISH 
HALVMATT
Vit, 1 liter.
• Hårdare yta
• Vitare än vit

879:-575:-

199:- 199:-

ORD. PRIS 1 099:-
REK. PRIS 1 752:-

ORD. PRIS 719:-
REK. PRIS 1 159:-

ORD. PRIS 249:-
REK. PRIS 422:-

ORD. PRIS 249:-
REK. PRIS 423:-

*Gäller ej Borosan, Decorama och nylanserade kollektioner fr. Boråstapeter och Engblad & Co
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! BORÅSTAPETER 
NOCTURNE SPECIAL 
EDITION 7270
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER 
ANNO  
ROSENVINGE 4501
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER  
LINEN SECOND  
EDITION DOVE 4416
Easy Up Tapet

ENGBLAD & CO 
LOUNGE LUXE 
MIRAMAR 6391
Easy Up Tapet

BORÅSTAPETER 
BOROSAN EASY UP 
17 EDEN 33540
Easy Up Tapet

255:- 431:- 239:- 487:- 165:-
ORD. PRIS 319:-
REK. PRIS 449:-

ORD. PRIS  539:-
REK. PRIS  779:-

ORD. PRIS  299:-
REK. PRIS  399:-

ORD. PRIS   609:-
REK. PRIS   879:-

REK. PRIS  265:-

SPARA
43%

SPARA
44%

SPARA
40%

SPARA
45%

SPARA
38%

20% RABATT

SPARA 25% SPARA 15%

25% RABATT
PÅ VÅRA REDAN LÅGA  

PRISER PÅ TAPETER FRÅN

PÅ REK. PRISER PÅ TAPETER FRÅN PÅ REK. PRISER PÅ TAPETER FRÅN

PÅ VÅRA REDAN LÅGA  
PRISER PÅ TAPETER FRÅN

SPARA UPP TILL 44% 
PÅ TAPETER FRÅN KÄNDA VARUMÄRKEN

INOMHUSDAGAR HOS STUVBUTIKEN!
OSLAGBARA ERBJUDANDEN FRÅN KÄNDA VARUMÄRKEN! Gäller t. o. m. 8/3
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