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PETEr SwEDENmArk:

Låt afghanska ungdomarna 
få stanna i Sverige

SVANTE SäwéN:

Enfrågepartiet SD 
visar sitt rätta jag 
 

ANgEL ViLLAVErDE (mP) På DEbATT:

Socialdemokraternas svek 
mot en hållbar framtid 

Ann-Sofie Cadeskog och 
Anna-Lena Wigren  

samlar in nallar till barn-
hemsbarn i Lettland.
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ETC ska vara en 
stark motkraft
över hela landet

D
u har kanske läst 
om kaoset i de 
kommuner och 
landsting där Mo-
deraterna regerar 

ihop med Sverigedemokraterna. 
Ändå planerar alliansen att ta 
över makten genom stöd från SD. 
Passivt stöd, säger M. Aktivt stöd, 
kräver SD. Kan ett rasistiskt parti 
blir mer rumsrent än det läge M 
skapat här?

Samtidigt pågår motrörelser i 
Sverige på olika nivåer. #Metoo 
kommer säkert också få betydelse 
för feminismens politiska organise-
ring. Klimatpolitikens misslyckande 
(utsläppen ökar) kommer skapa 
motrörelser som inte går att prata 
bort med högtidstal.

Nej, det stora slaget kommer inte 
ske i riksdagen, det kommer att ske 
i alla kommuner och landsting och 
det är därför valet 2018 är i så akut 
behov av en kritiskt, aktivt gran-
skande lokal journalistik.

Det är därför vi på ETC med-
vetet byggt upp lokala tidningar 
landet runt.

Våra lokala papperstidningar 
– hur bra de än är – har för små 
resurser för att kunna slå ige-
nom i det mediala tomrummet 
som finns lokalt. Presstödsregler 
låser dessutom redaktionerna 
och hindrar samarbete vad gäller 
undersökningar och avslöjanden 
eftersom tidningarna inte får gräva 
och skriva gemensamt. Det viktiga 
– avslöjande lokal journalistik – 
får stå tillbaka för en form och ett 
arbetssätt som gällde på 90-talet 
och inte passar idag. 

Vi vill istället skapa en motmedi-
amakt byggd genom ett gemensamt 
forum – Dagens ETC – och spridd 
lokalt överallt i landet. Med en 
stark rikstäckande dagstidning som 
motor kan vi göra lokala satsningar 
som verkligen märks.

Vi kombinerar det med en egen 

valturné där vi skapar utfrågningar 
och debatter och fest i stad efter 
stad (tänk tältprojekt). Och vi 
introducerar medborgaraktiva 
lokala berättelser på vår sajt för 
hela landet.

Sveriges politiska problem häng-

er ihop. Klassfrågorna, ojämlikhe-
ten, rasismen och nedskärningarna 
är desamma. VI måste prata både 
gemensamt och lokalt.

Idag når ETC-tidningarna och 
ETC.se via papper och digitalt 
250 000 människor en bra dag. Vårt 
mål är att dubbla det till 500 000 
före valet. Vår dagstidning har idag 
10 000 prenumeranter, målet är 
att det ska bli 20 000. ETC Göte-
borg, vår nya lokala utmanare till 
Göteborgs-Posten, ska nå 10 000. 
Det här kan förändra Mediesve-
rige som får en stor rödgrönrosa 
motkraft.

Den verkliga styrkan ligger i att 
snabbt kunna sprida det viktiga till 
hundratusentals i en stad, inte bara 
till en inre krets betalande som 
stöder papperstidningen.

En del av våra motståndare har 
redan gått den här vägen. Kvällstid-
ningarna är små i papper men stora 
digitalt. De borgerliga morgontid-

INFO FRÅN ETC INFO FRÅN ETC

ningarna äter upp konkurrenter och 
skapar monopol men jagas av oro 
för prenumerantflykt. Digitala be-
talväggar ger pengar men försvårar 
spridning.

Vi kastar oss in i denna utveck-
ling med målet att kunna ge dig allt. 
Fler lokala nedslag i Dagens ETC. 
Dagstidning på papper och digitalt. 
Dels en öppen webb där mycket 
men inte allt är tillgängligt. Dels en 
billig betallösning för dig som vill 
stöda oberoende journalistik, slippa 
annonser och få pröva även vissa 
låsta artiklar. Till slut en smidig 
inloggning för alla prenumeranter 
som självklart får samtliga artiklar 
och mer därtill. En satsning på 
lokala material och så som grädde 
på moset en ”tv-kanal” i form av 
ETC Play. 

Ja, vi vill väldigt mycket men det 
kommer ta tid och det kommer att 
kosta.

Just nu pågår utvecklingen av 
den nya webben och i vinter kom-

Med en stark riks-
täckande dagstid-
ning som motor 

kan vi göra lokala 
satsningar som 
verkligen märks.
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kommer ta tid och det kommer att 
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mer vi bjuda in läsare till testgrup-
per för att forma det hela.

PraktIskt går det till så här: Från 
första januari får du som idag har 
en lokal ETC-tidning istället Da-
gens ETC. (Om du redan har den 
tidningen erbjuds du våra andra 
titlar alternativt pengarna 
tillbaka.) Samtidigt jobbar 
vi ett halvt år med ett pro-
jekt för avslöjande lokal 
journalistik. Lyckas vi med 
detta så skapar vi resurserna 
att fortsätta ännu mer. Tänk om vi 
fick kraft att granska varje stads 
budget, inte bara statens?

Parallellt har vi för avsikt att 
öppna för medlemskap i ETC, där 
vi vill bygga en separat medlemsor-
ganisation som på sikt också ska äga 
25 procent av mediekoncernen.

Sist, men inte minst, startar vi en 
ny crowdfunding.

Vi räknar med att det kostar fem 
miljoner att utveckla allt detta och 

vi vänder oss till dig som stött oss 
tidigare med en fråga om ny kraft. 
Lånen är på två år och har tre pro-

cent i ränta. (Alla tidigare lån på 
lokaltidningarna är återbetalda 
inom någon månad.)

Dagens ETC som en rikstäck-
ande dagstidning. Morgonutde-

lad i de större städerna. Digital 
över hela landet. 

Sveriges största radikala poli-
tiska nyhetswebb, för alla överallt. 
Lokalt, nationellt och globalt i ett 
ständigt flöde.

En ny satsning på film, nyheter 
och humor i ETC Play.

Och ett medlemskap.
Jag hoppas du vill vara med.

Vad händer nu?

•  Alla prenumeranter erbjuds att 
överföra sin prenumeration till Dagens 
ETC, ETC eller ETC Göteborg. För en-
kelhetens skull har vi Dagens ETC som 
förvald ersättare, men du kan självfal-
let välja en annan titel – eller begäran 
att få återstående pengar tillbaka. Du 
hittar en talong på tidningens baksida.
• I och med att tidningen redan nästa 
vecka ställer om till digital utgivning, 
kan du då läsa den genom att logga in 
på ETC Sundsvalls sajt, alternativt få 
den skickad till din mejl (i så fall upp-
ger du din mejladress till kundtjanst@
etc.se.
• Eftersom det är beslutat att ETC 
Sundsvall helt avvecklas från och 
med årsskiftet, förhandlar just nu 
företagsledningen och personalen, 
representerade av en fackklubb, om 
ett antal varsel.
•  Ledningens ambition är att med 
höjd upplaga på de kvarvarande 
titlarna kunna minimera antalet upp-
sägningar.  
•  Att bygga den nya digitala platt-
formen inklusive ETC Play startar 
omgående. Lånen är på två år och har 
tre procent i ränta. Målet är att nå fem 
miljoner kronor.

Johan EhrEnbErg
johan@etc.se

(Mejla gärna om du har frågor och
om du kan vara med och låna ut)
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D
et hårdnackade motståndet mot 
att låta afghanska ungdomar 
stanna har inget med realism att 
göra. Det handlar om taktise-
rande.”

Det skrev den politiska 
chefredaktören Karin Petters-
son på Aftonbladets (ob S) 
ledarsida. Hon fortsatte:

”Trygghet är viktigt. Men 
det är också medmänsklighet, 
stolthet och solidaritet. (…)

Det anständiga i detta 
läge vore att erkänna att vårt 
mottagningssystem 2015 inte 
fungerade som det var tänkt. 
Att det ledde till att unga män-
niskor hamnade i kläm. Och 
att det rätta – och ansvarsfulla 
– är att låta de afghanska 
ungdomarna stanna.”

Väldigt många asylsökande 
kom till Sverige 2015. En hel del var barn, alltså 
personer som inte hade fyllt 18 år. Asylprocessen 
drog ut på tiden. En del hann fylla 18. Då ska de 
ut ur Sverige. 

Ett nej är ett nej. 
Någonstans måste man ju dra gränsen. 

Migrationsverket bedöMer att vissa regioner 
i Afghanistan är säkra. Dit kan man skicka de 
före detta barnen, av vilka många inte har någon 
anknytning till Afghanistan.

Jag citerar stoppautvisningarna.blopspot.se:
”Ungefär 7 500 afghanska ungdomar har 

redan tidigare fått avslag. Av dem har endast en 
handfull ’återvänt’ till Afghanistan, frivilligt eller 
genom tvång. Resten har valt att stanna i Sverige 

och leva som gömda, eller att ta sig till andra 
länder.

Inom en snar framtid kommer det alltså att 
finnas åtminstone 10 000 afghanska ungdo-
mar som lever papperslöst i Sverige. De ska 

ut, säger Migrationsver-
ket och en nästan enig 
kör av ledande politi-
ker.”

Efter långa för-
handlingar, där Mil-
jöpartiets fortsatta 
regeringssamverkan 
lär ha diskuterats, 
bestämde sig reger-
ingen i måndags.  De 
ensamkommande 
barn som kom före 
flyktingstoppet 2015 
ska få en ny chans 
att stanna i Sverige. 
Räddningsluckan 

blev gymnasielagen. De som stannar 
måste söka utbildning.

Man gissar att upp till 9 000 kan 
vara direkt berörda av beslutet.

Då det gäller assistansersättningen 
ingrep regeringen när myndigheten 
(Försäkringskassan) på grundval av ett 
antal domar skärpte bedömningarna. 
Regeringen fryste tusentals beslut om 
assistansersättning i väntan på att utred-
ningen om översyn av lagen är klar.

”Det här gör vi för att människors liv ska 
kunna gå ihop,” sade barn- och äldreminis-
ter Åsa Regnér (S).

”Det, som är sanning i Berlin och Jena, är 
bara dåligt skämt i Heidelberg.” Så lyder ett 

tyskt ordspråk, även tillämpligt i Sverige. 
Det var ju uppenbart för alla att det var möj-

ligt att ingripa, även då det gällde de 
afghanska ungdomarna. Att bidra 

till att deras liv ska gå ihop. Paral-
lellerna med assistansfrågan blev 
tydliga.

det finns flera starka skäl för 
omprövningen. Åldersbe-

stämningen är ingen exakt 
vetenskap. Afghanistan 
är ett mycket osäkert 
land där människor kan 
råka illa ut. 

Miljöpartiet har 
haft det blytungt i ett 
år. I flera mätningar 

ligger partiet under spär-
ren till riksdagen, förtro-
endet för språkrören är 

lågt. Så kom då äntligen en 
framgång i och med beslutet 

om de afghanska ungdo-
marna. Men de riktigt stora 
segrarna är ju de unga som 
länge nog levt i otrygghet om 
framtiden.

En förhoppning är att det 
nu fattade beslutet är ett steg 
mot en mer human flyktingpo-
litik. Att Jimmie Åkesson gick i 
taket när beskedet kom är ju ett 
utmärkt betyg.

5 ledare Fredag 1 december 2017 Fredag 1 december 2017

Afghanska ungdomar i startblocken från Mynttorget i Stockholm till Medborgarplatsen i protest mot utvisningarna.

det finns fyra 
huvudkandidater:
• François Fillon, representerar de 
borgerliga Republikanerna. Han vann 
primärvalet över bland andra den förre 
presidenten Nic

Äntligen besked 
om afghanerna

Det finns flera 
starka skäl för  
omprövningen.

Peter Swedenmark
SocialdemokratiSk Skribent,  

tidigare chef redaktör för  
dagbladet och länStidningen

ETCT-1201-A-002-003-F.indd   2 17-11-28   15.31.16



tyskt ordspråk, även tillämpligt i Sverige. 
Det var ju uppenbart för alla att det var möj-

ligt att ingripa, även då det gällde de 
afghanska ungdomarna. Att bidra 

till att deras liv ska gå ihop. Paral-
lellerna med assistansfrågan blev 
tydliga.

Det finns flera starka skäl för 
omprövningen. Åldersbe-

stämningen är ingen exakt 
vetenskap. Afghanistan 
är ett mycket osäkert 
land där människor kan 
råka illa ut. 

Miljöpartiet har 
haft det blytungt i ett 
år. I flera mätningar 

ligger partiet under spär-
ren till riksdagen, förtro-
endet för språkrören är 

lågt. Så kom då äntligen en 
framgång i och med beslutet 

om de afghanska ungdo-
marna. Men de riktigt stora 
segrarna är ju de unga som 
länge nog levt i otrygghet om 
framtiden.

En förhoppning är att det 
nu fattade beslutet är ett steg 
mot en mer human flyktingpo-
litik. Att Jimmie Åkesson gick i 
taket när beskedet kom är ju ett 
utmärkt betyg.

5Fredag 1 december 2017 Fredag 1 december 2017

b
ild

: C
h

r
is

tin
e
 O

ls
s

O
n

/tt

Afghanska ungdomar i startblocken från Mynttorget i Stockholm till Medborgarplatsen i protest mot utvisningarna.

Petter
stJernsteDt

Kim 
ottosson

caroline 
sunDström

Peter 
sweDenmarK

etc sunDsvalls 
leDarreDaKtion 
Mejla ledarskribenterna: 
sundsvall@etc.se

thomas ekenberg
Redakör
thomas.ekenberg@etc.se
070-592 44 67

meDarbetare
Johanna Karlsson, 
Anna Thors, Mia Berg

KontaKt
sundsvall@etc.se
070-592 44 67
Thulegatan 6
852 32 Sundsvall

reDaKtionen

Äntligen besked 
om afghanerna

etc sunDsvall
internet
sundsvall.etc.se
Facebook.com/ 
ETCSundsvall

ansvarig utgivare
Anna Varvouzos

annons & marKnaD
Jim Berg
jim.berg@etc.se
0705-95 27 87

Prenumeration
Helår: 590 kr
Halvår: 295 kr

insÄnt material
Medverkande förutsätts 
acceptera publicering/
lagring på webb. (Detta 
gäller även för arvode-
rad text samt bild.)

frÅgor om Din 
Prenumeration
kundtjänst@etc.se
tel 08-410 359 00

trYcK V-tab

Peter Swedenmark
sOCialdemOkratisk skribent,  

tidigare Chef redaktör för  
dagbladet OCh länstidningen
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6 DEBATT Fredag 1 december 2017 Fredag 3 november 2017

DEn pågåEnDE och accelererande 
klimatförändringen äventyrar vår 
framtid. Den innebär ökad sårbar-
het för natur, samhällsfunktioner 
och människor. Den skapar otrygg-
het och rädsla inför framtiden. 
Antalet skyfall kommer att bli fler 
och intensivare som ger ökad risk 
för ras, översvämningar, förändrad 
vattenkvalité, torrlagda brunnar 
och naturbränder.

För att minska sårbarheten 
måste vi kraftigt minska vår klimat-
påverkan genom kraftfulla åtgärder 
inom många områden. En viktig 
satsning i den riktningen är byg-
gande av biogasfabrik i Korsta. Mil-
jöpartiet har varit mycket engagerat 
i detta och drev på nödvändiga 
förberedelser när vi satt i majoritet 
under förra mandatperioden.

proDukTion Av biogas är en inves-
tering för framtiden som ger många 
nyttor till vårt framtida fossilfria 
samhälle. Förutom klimatnytta får 
vi en enkel fastighetsnära insamling 
och hållbar avfallshantering. Bio-
gasen är energieffektiv, bidrar till 
lokal och regional ekonomisk nytta, 
ger lokala arbetstillfällen. Certifie-

rad återföring av växtnäringsämnen 
möjliggör ett hållbart jordbruk i 
samspelet mellan stad och land för 
en levande landsbygd. 

Biogasen ger rent bränsle för 
vår industri och våra fordon, den 

kan bidra till teknikutveckling och 
export. Biogasens stora flexibilitet 
gör att den också kan nyttjas för 
produktion av värme, el eller som 
råvara till kemikalier. 

Biogasen är alltså en viktig del i 

samhällets omställning till hållbar 
grön bioekonomi och till hållbara 
förnybara energisystem.

Socialdemokraterna stoppar 
nu en sådan satsning trots ett väl 
utrett projekt och förprojektering 
och upprättade detaljplaner. Trots 
att det finns många kommuner 
som vill vara med. Trots att investe-
ringsbidrag på 84 miljoner beviljats 
från Naturvårdsverket. Trots att 
kommunens buss-depå i Gärde är 
förberedd för tankning av biogas. 
Trots att utredningen visar på 
lönsamhet och att kommunen får 
tillbaka investerade pengar.

DE osäkErhETEr som får socialde-
mokrater att backa i denna viktiga 
framtidsfråga ser vi i Miljöpartiet 
i stället som utmaningar som ska 
lösas och målet med vårt arbete är 
att vi i Sundsvall bidrar till att bryta 
den accelererande klimatföränd-
ringen. Den otrygghet och rädsla 
människor känner inför framtiden 
kan endast hanteras genom hand-
ling och visat ledarskap.

Angel VillAVerde, (MP)
Gruppledare

En biogasfabrik i Korsta är en viktig åtgärd för att minska vår klimatpåverkan, 
menar debattören.

Socialdemokraternas svek mot 
ett fossilfritt och hållbart Sundsvall

ävEn inom skolAn är BEhovEn 
stora. I dag är det många som 
lämnar grund- och gymna-
sieskolan med alltför dåliga 
kunskaper. Vi vet också att det 
är arbetarklassens barn som 
halkar efter mest. Skolan klarar 
inte

Socialdemokraternas nej till satsningen på en biogasfabrik i Korsta är ett svek i arbetet för att  
bryta den accelererande klimatförändringen. Det menar Angel Villaverde (MP).
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João Pinheiro,  
ordförande i barn- och  

utbildningsnämnden

MAlin lArsson, ordförande  
i socialnämnd

Rubbe/

Bröd/

hEj lEif!
Läste att du nu hoppar av som ordförande för Svenskt Näringsliv. Jag för-
står dig. Välkommen in bland oss pensionärer. Men du lär väl ha häcken 
full även i fortsättningen. 

Du hAr ju flera uppdrag. Och i dina kretsar brukar det ju dessutom dyka 
upp nya uppdrag där du kan dryga ut pensionen. Grabbarna i din vän-
krets lär nog höra av sig. 

Men nu blir det nog till att vända på slantarna, även för dig. Du har väl 
följt debatten om fattigpensionärerna och de framtida pensionerna? Vi 

har ju för fan betalat skatt i hela vårt liv! Och vad fan får vi för pengarna 
numera? 

Som pensionär får vi ju också en del tid över. Och om jag känner dig 
rätt så lär du nog få dagen att gå. Du vet väl att det finns något som heter 
ideellt arbete! Det är när man jobbar för något som man tycker är viktigt 
utan att ta betalt. För att andra än en själv ska få det bättre. Och då får 
man heller ingen skatt. Fiffigt va? Hundratusentals runt om i Sverige job-
bar varje dag gratis för en massa behov som finns i vårt samhälle och som 
vissa anser att vi inte har råd med. Det blir för högt skattetryck brukar 
man säga. 

mEn jAg Tror på dig Leif. En vacker dag kommer även du att stå i något 
gathörn med en insamlingsbössa i handen för barnen i Syrien. Och med 
dina internationella kontakter kommer nog pengarna att hamna i rätta 
händer. Eller kanske du en vacker dag står på något torg och deltar i 
någon manifestation för högre löner för alla som sliter i sjukvården eller 
hemtjänsten? Vi kan väl i alla fall sätta oss ner och resonera?  

Lycka till i alla fall! Jag hör av mig.

Välkommen in bland 
oss pensionärer, Leif!

Anders BergMAn
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ETC

ELBUSSAR SKA 
TESTAS I ÖREBRO

Örebroare vill starta
sopsortering i Tanzania
med miljökasse-intäkter

KRÖNIKA
”Hela Europa säger att de 
har nog med sitt eget. Vi 

måste sätta oss själva först, 
så lyder tongångarna.” 

ETCT-0203-A-001-O.indd   1
17-01-31   14.56.52

NYHET 7Fredag 1 december 2017 Fredag 1 december 2017

Det här är det sista numret av ETC 
Örebro i pappersformat. Nästa 
vecka och fram till nyår kommer 
tidningen i stället att vara i digital 
form. Därefter läggs tidningen ner.

Numret du håller i handen är det 
sista ETC Örebro som kommer ut 
i pappersformat. Förhoppningsvis 
läser du också de sista numren av 
tidningen som kommer att vara 
digitala, men efter nyår är tidningen 
ETC Örebros tid här på jorden 
över.

Jag vill passa på att tacka alla 
som har stöttat tidningen under 
åren. Självklart alla läsare, men 
också alla som på olika vis har 
medverkat i tidningen. Ni som tipsat 
om nyheter och berättat om era liv. 

Ni som har skrivit insändare och 
debatter, och alla ni som bidragit 
med redaktionella texter och bilder 
av olika slag.

ETC ÖrEbro har alltid varit en liten 
tidning. Liten jämfört med konkur-
renterna här i länet, en tidning som 
bara har haft några tusen prenume-
ranter och en liten redaktion.

Trots det har vi gjort avtryck 
under de nästan tio år som tid-
ningen har existerat. Våra artiklar 
har ofta fått vingar digitalt och nått 
tusentals fler än de som har betalat 
för tidningen. Reportage har klippts 
ut och satts upp på anslagstavlor på 
bibliotek, spridits i väntrum och på 
olika företag.

Andra tidningar, radio och tv har 

ofta citerat våra texter, och därmed 
spridit vidare viktig journalistik i 
sina egna kanaler.

Vi Har uNDEr åren mött hundratals 
länsbor som har berättat om sina 
liv eller om sina intressen i olika re-
portage. Konst, poesi, boktips, dans, 
teater och musik har fått utrymme 
på nöjessidorna och kultur- och nöj-
esprofiler från länet har bjudit på 
sina bästa helgtips under rubriken 
Nöjespanelen.

ETC Örebro har också varit 
en plats där människor har fått 
utrymme för sina åsikter. På den 
rödgröna ledarsidan har skribenter 
satt ord på samhällsklimatet och 
pekat på möjliga förändringar. 
På debattsidan har alla som velat 

göra sin röst hörd haft en chans att 
medverka. Starka känslor och skratt 
har vi också bjudit på med hjälp av 
krönikor, serier och satir.

LokaL jourNaLisTik som handlar 
om jämställdhet, rättvisa och miljö 
behövs fortfarande. Det visar om 
inte annat den senaste vågen av 
berättelser efter #metoo. 

Mirja Mattsson
redaktör

PaPPerstidningen 
läggs ner – tack  
för de här åren!

OREBROETC

                                                     

JAG FÖLJDE
MITT HJÄRTA
”

”

Mark Andersson på 
Liljevalchs vårsalong  
KRÖNIKA: ”Jag försökte kompensera min 
fulhet genom att vara extra snäll, eftersom 
mitt utseende verkade skrämma folk”

LEDARE: ”Ingen turordningslista, 
ingen uppsägningstid, inget  
hopp om att åter få en heltid”

 SÖKES! 
Örebro kommun behöver 
400 lägenheter 2017
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ETC

SAKNAS

NÖJE:
Meadows musik

sprids i hela världen
genom tv-serie

KRÖNIKA:
”Som om ett lajk 

någonsin har mättat 
någons hunger.”
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ETC

UPPRORET
BLEV PJAS
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Så vill Roxy
finansiera 

nya biostolar

Färre barn blir
placerade hos privata
familjehemsföretag

KRÖNIKA: 
”Vi har inte tid

att acceptera en 
 snöstorm”
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MOT  

NYTT 
SKOLVAL  

FASHION PACK 
TILLBAKA MED  

NY SHOW
REPORTAGE

KONSTNÄRERNA 
SOM HOPPAR AV 

RÅDHUSKALENDERN
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ETC

INGA FLER DYRA 
FRILUFTSDAGAR

KLUBB BUBBLA GER 
ORD NY BETYDELSE

LEDARE:
”Bojkotta företag 
som inte har tecknat 
kollektivavtal”

KRÖNIKA: 
”Tjuvlyssnandet 
är som träning för 
nyfikenheten” 

ETCT-0217-A-001-O.indd   1 17-02-14   15.10.53
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LÄGRE
HYRA
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KRÖNIKA:
”Det som 
gör mig 

ledsen på 
riktigt är att 
jag inte kan 
lyssna på en 
fantastisk 

låt”

Odla gratis med
fröer från bibliotek
MARIA SVELAND SLÄPPER 
NY BOK OM BITTERFITTAN

ETCT-0505-A-001-O.indd   1

17-05-02   09.15.08ETC

DOKTOR I MOBILEN
DYRT FÖR REGIONEN

                                                     

DE TAR HAND OM 
KATTERNA SOM
INGEN VILL HA

FINAL FÖR
FASADSHOW 
PÅ TEATERN

LEDARE:
”Du ska som indi-
vid aldrig behöva 

vara beroende av din 

 familj eller enskilda 

individers eventuella 
 engagemang.”

KRÖNIKA:
”Det handlar inte om 

enskilda kända perso-

ner utan om patriarkala 

strukturer med vid-
häftade svinerier.”
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Orimliga villkor 
för cykelbuden

LEDARE:
”Socialdemo-

kraternas syn på 
utbildning gav Jan 
Björklund frihet”

KRÖNIKA:
”Jag var 

för radikal. 
Jag fnös åt 
ytligheten”
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Allt fler barn placeras i familjehem 
samtidigt som det har blivit svårare 
att rekrytera nya familjer.
– Vi har under många år brottats 
med en konstant brist på familje-
hem, men nu i höst har efterfrågan 
varit ovanligt stor vilket förvärrat 
bristen ytterligare, säger Lena 
Wilsson på familjehemsgruppen i 
Sundsvalls kommun.

Behoven av familjehem ökar. I 
höst har socialtjänsten sett ett 
ökat flöde av nya remisser av barn 
och unga som måste placeras i 
familjehem. 

– Vi har aldrig haft så många 
nya remisser som under oktober 
månad. Det är svårt att säga vad 
det beror på, men det gör tyvärr 
att väntetiderna ökar, säger Lena 
Wilson.

Äldre barn och tonåringar är 
svårast att placera. Men den ökade 
bristen har också gjort det svårare 
att placera små barn.

Skriande behov 
Även Johan Ording på Familje-
hem Norr, som är specialiserad på 
familjehemsvård, vittnar om ett 
skriande behov av fler familjehem.

– Vi ser en ökad efterfrågan 
från de kommuner vi samarbetar 
med. I allt större utsträckning 
upplever vi att socialtjänsten väljer 
familjehemsvård framför institu-
tion då man ser fördelarna med ett 
mindre sammanhang som familje-
hemsvård kan ge, säger han.

Sundsvalls kommun har tillgång 
till cirka 100 familjehem i dagslä-
get. Det räcker inte.

– Vi skulle behöva rekrytera 

ett 20-tal nya. Och för att kunna 
göra det vet vi att vi behöver få in 
ungefär 100 intresseanmälningar. 
Där är vi långt ifrån, säger Lena 
Wilsson.

Socialtjänsten har därför haft 
en kampanj under hösten med 
bussreklam för att få fler att bli 
familjehem, och nu i december 
går det även tv-reklam på samma 
tema. Kommunens familjehems-
grupp gör även besök på arbets-
platser och i föreningar för att 
informera om möjligheterna.

Svårare att rekrytera
– Det har blivit svårare för oss att 
rekrytera. Samhället har blivit 
stressigare och i dag har många 
föräldrar svårt att hinna med sin 

egen vardag och än mindre ha tid 
att ta hand om ytterligare ett barn, 
säger Lena Wilson.

Samtidigt finns en konkurrens 
där några stora vård- och omsorgs-
koncerner har tagit över en stor 
del av marknaden och dammsuger 
landet på familjehem.

Johan Ording på Familjehem 
Norr ser problem med ett ökat 
vinsttänk.

– Vi är ett litet företag med kva-
litet och småskalighet i förgrunden 
där våra familjehemskonsulenter 
har ett färre antal ärenden att fin-
nas till för och vi jobbar med kvali-
tativ handledning för personal och 
familjehem.

Tvingas hyra platser
Bristen innebär också att kommu-
nen blir mer beroende av att hyra 
platser hos de privata vård- och 
omsorgskoncernerna.

– Det är något vi helst vill 
undvika eftersom det kostar 
ungefär dubbelt så mycket som att 
placera barn i kommunens egna 
familjehem. Vi ser inte heller några 
kvalitativa vinster med detta, säger 
Lena Wilson.

Vilka familjer vill ni ha?
– Det är alla typer av familjer. 

Det kan vara ensamstående eller 
par med eller utan barn. Det vik-
tiga är att de har ett överskott. De 
måste ha tid över för att ta hand 
om ett barn och de måste också 
ha ett känslomässigt överskott för 
att klara uppdraget, säger Lena 
Wilson.

Thomas Ekenberg
thomas.ekenberg@etc.se

Akut brist på 
fAmiljehem

Vi skulle behöva 
rekrytera ett  

20-tal nya. Och 
för att kunna 
göra det vet vi 
att vi behöver  
få in ungefär 
100 intresse-
anmälningar.
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Det blir svårare att rekrytera  
familjehem samtidigt som  

behoven ökar.

Paret som  
öppnade sitt  
hem för en  

5-årig pojke.  
Vänd!

FAKTA 

Familjehem 
n Barn som av olika anledningar inte kan 
bo med sina föräldrar kan placeras i ett 
familjehem, där en familj öppnar sina dör-
rar för ytterligare en medlem. 

n Ett familjehem behöver inte vara en 
traditionell kärnfamilj. 

n Ett familjehems uppgift att ge barnet 
daglig omsorg och en trygg tillvaro. Det 
handlar ofta om ett långsiktigt uppdrag 
som kan sträcka sig över flera år. Målet är 
dock att barnet om möjligt ska återförenas 
med sina föräldrar.

n De som blir familjehem får ersättning 
för omkostnader och ett arvode för 
uppdraget.
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Malin och Sven-Olov Sandin är famil-
jehem. En 7-årig pojke som inte kan 
bo med sina biologiska föräldrar har 
i stället deras villa i Sundsvall som 
sitt hem.

– Vi är en familj, inte så mycket 
annorlunda än andra, säger de.

På Malin och Sven-Olov Sandins 
lilla gård utanför Sundsvall finns 
både hund, katter och höns. Och 
sedan snart två år tillbaka är de 
även familjehem för en 7-årig pojke. 
Paret sitter hemma i köket och 
bjuder på fika. Ett par katter rör sig 
runt oss. Pojken är i skolan.

– Vi rekommenderar alla som 
funderar på att bli familjehem att 
anmäla sitt intresse. Det ger så 
mycket, säger Malin.

– Det är häftigt att få vara med 
på den här lilla människans utveck-

lingsresa och känna att vi kan hjälpa 
till, säger Sven-Olov.

 
Öppnar sitt hem 
Att vara familjehem innebär att 
man öppnar sitt hem för ett barn 
eller ungdom som av olika skäl inte 
kan bo hos sina biologiska föräldrar. 
Placeringen kan göras under kor-
tare eller längre tid och måste alltid 
prövas av socialtjänsten.

– Vi har ingen komplett bild av 
hans historia, och det lilla vi vet är 
inte heller något som vi delar med 
oss av. Hans historia är hans och 
är sekretessbelagd. Men när det 
gäller nutid och framtid är vi som 
vilka föräldrar som helst som går på 
föräldramöten och postar bilder på 
Facebook när han fyller år, berättar 
Sven-Olov.

Paret har regelbundna träffar 

med barnets biologiska föräldrar, 
liksom socialsekreterare och famil-
jehemskonsulent.

– Vi är en del av ett team och har 
ett skyddsnät som inte andra föräld-
rar har. När det blir problem eller 
konflikter så har vi experter som vi 
kan rådgöra med. Varför blev det 
så här och varför reagerade han så? 
Nackdelen är att vi inte har tillgång 
till hela hans bakgrund och kan kan-
ske inte koppla hans beteende till 
hans historia, förklarar Sven-Olov.

Tanken om barn
Att bli familjehem började med 
tanken om barn.

– Vi är ofrivilligt barnlösa. Jag har 
alltid velat ha barn och sett framför 
mig en familj med massor av barn, 
säger Malin och fortsätter:

– Lite slumpartat fick vi via en 

arbetskamrat kontakt med en famil-
jehemskonsulent som vi pratade lite 
med och anmälde vårt intresse att bli 
familjehem.

Paret fick, precis som alla andra 
som är intresserade av att bli 
familjehem, genomgå en ordentlig 
utredning. 

I särskilda djupintervjuer fick de, 
var för sig, bland annat redogöra sin 
relation, glädjeämnen och motgångar 
och vad som är viktigt i livet.

 
Mycket funderingar 
De blev godkända och en dag fick 
de frågan om de kunde ta emot en 
pojke, som då var fem år gammal. In-
formationen om honom var knapp-
händig. De visste inte hans namn och 
väldigt lite om hans bakgrund, mer 
än att han inte kunde bo med sina 
biologiska föräldrar.

Malin och Sven-Olov 
öppnade sitt hem

Malin Sandin och Sven-Olov Sandin 
är familjehem för en sjuårig pojke. 

– Det vi kan bidra med är en trygghet med ramar och rutiner och att vara närvarande, säger 
Malin Sandin och Sven-Olov Sandin.

Det här har 
berikat våra 
liv och vår 

 familjs och våra 
 vänners liv.
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arbetskamrat kontakt med en famil-
jehemskonsulent som vi pratade lite 
med och anmälde vårt intresse att bli 
familjehem.

Paret fick, precis som alla andra 
som är intresserade av att bli 
familjehem, genomgå en ordentlig 
utredning. 

I särskilda djupintervjuer fick de, 
var för sig, bland annat redogöra sin 
relation, glädjeämnen och motgångar 
och vad som är viktigt i livet.

 
Mycket funderingar 
De blev godkända och en dag fick 
de frågan om de kunde ta emot en 
pojke, som då var fem år gammal. In-
formationen om honom var knapp-
händig. De visste inte hans namn och 
väldigt lite om hans bakgrund, mer 
än att han inte kunde bo med sina 
biologiska föräldrar.

– Det var mycket funderingar som 
snurrade. Vad förväntas av oss, vad 
kan vi hjälpa till med och erbjuda? 

Samtidigt fanns även tvivel. 
Kommer vi att fixa det här?

– Vi funderade mycket över hur 
det skulle fungera. Tänk om det 
bara blir cirkus – hur ska vi klara 
det? Men det handlar om en liten 
människa som haft det struligt och 
som är snabb att anpassa sig, konsta-
terar Sven-Olov och fortsätter:

– Det här var på vårvintern och vi 
insåg att det vi kunde bidra med var 
en trygghet med ramar och rutiner, 
att vara närvarande och se till att 
göra saker tillsammans, som grilla 
korv eller åka pulka.

Utvecklingen har gått bra och 
i dag är paret glada över att de tog 
steget och blev familjehem.

– Att få vara hans mamma är 

jobbigt ibland men ofta tänker 
jag också vilken tur jag haft, säger 
Malin.

– Det här har berikat våra liv, 
och vår familjs och våra vänners liv, 
inflikar Sven-Olov.

Som en vanlig familj
Som familjehem har de återkom-
mande träffar med socialtjänstens 
personal men får också handled-
ning, både enskilt och i grupp till-
sammans med andra familjehem.

– Det ger oss en trygghet i varda-
gen och är ett suveränt stöd som ger 
oss möjlighet att ta upp olika funde-
ringar och problem, säger Malin.

Uppdraget som familjehem 
innebär att man ska fungera som 
en vanlig familj, men samtidigt är 
det ett uppdrag som kan avslutas. 
Familjen får en ersättning som ska 

täcka omkostnaderna för barnet, 
men också ett arvode. Socialtjänsten 
utvärderar familjehemmet varje 
halvår och skulle kunna besluta om 
att barnet ska flytta tillbaka till sina 
biologiska föräldrar.

– I dag har han fyra föräldrar som 
bryr sig om honom, men han bor hos 
oss. Vårt perspektiv är att vi ska öv-
ningsköra med honom och få stå ut-
anför skolan med ett studentplakat, 
men det vet vi inte. Det kan avslutas 
både från vår sida och mot vår vilja 
om förutsättningarna ändras. 

Pojken brukar berätta för sina 
kompisar att han har fyra föräldrar.

– Vi är en familj, lite brokigare än 
vissa andra, men inte så annorlunda 
egentligen, säger Malin.

 
Thomas Ekenberg

thomas.ekenberg@etc.se

Malin Sandin och Sven-Olov Sandin 
är familjehem för en sjuårig pojke. 
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Det här har 
berikat våra 
liv och vår 

 familjs och våra 
 vänners liv.
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Kumlasonen Daniel Svanberg är 
mest känd för reseguiden ”Ett 
 annat New York”, men sedan en tid 
tillbaka är det skräckromaner som 
gäller.
    – Jag vill sälja kopiösa mängder 
av böcker, det har alltid varit min 
önskan. Att jag kan leva på detta 
har varit en dröm sedan jag var ung.

Han passar in bra på den klassiska 
amerikanska dinern på Upper East 
Side, Manhattan. Baseballkeps, glas-
ögon och skägg, Daniel Svanberg 
ser ut som en äkta New York-bo.

– Jag känner mig mer ameri-
kansk än svensk, jag har ju ändå 
bott här sedan 1994.

Trots att han började morgonen 
med havregrynsgröt beställer han in 
amerikanska pannkakor 
med bacon och tillhö-
rande sirap och smör.

– Jag glömde bort att 
vi skulle käka frukost 
ihop, men pannkakor är 
ett måste här. Det finns 
inte så många diners 
kvar tyvärr, de får 
stänga igen på grund av 
ekonomiska skäl.

Men där sitter han, i 
ett bås med en kopp kaffe framför 
sig.

– Den tredje i dag.
Vissa ränder går aldrig ur, kaffet 

är viktigt.

Skrivit flertalet reseböcker
För många svenskar är Daniel Svan-
berg okänd, även om man kanske 
har läst hans reseguider ”Ett annat 
New York” där han tipsar om så-

dant som man som turist vanligtvis 
missar. Restauranger och barer som 
kanske går utanför en turists radar. 
Allt började som en blogg och efter 
hand gavs tipsen ut i bokform.

– Det är få gånger i mitt liv som 
jag har varit så lycklig som när ett för-
lag ville ge ut ”Ett annat New York”. 
Jag har alltid haft en dröm om att 
skriva böcker och jag är av den åsik-
ten att vem som helst kan skriva en 
bok, det svåra är att få den utgiven.

Första boken kom 2012 och 
sedan dess har det hunnit blir fyra 
till i guidegenren. Men sedan förra 
hösten är det skönlitterära verk som 
upptar hans tid.

– Det blev lättare för mig att ge 
ut ”Gruvdamen” när jag hade fått 
reseböckerna publicerade, nu är 

dörrarna öppna. Annat 
var det vid 19 års ålder när 
jag blev refuserad.

Jobbar med uppföljaren
”Gruvdamen” handlar 
om tv-producenten Jakob 
Jonsson vars värld rasar 
samman när hans gamla 
vän, författaren Bergdahl 
avlider. Jakob är enda 
arvinge och när han hittar 

ett gammalt ljudband på sin döda 
mentors vind får han inblick i ett 
mörkt förflutet vars rötter sträcker 
sig långt bak i tiden till Bergslagens 
djupa skogar. På det knastriga ban-
det hörs hur två barn mördas. 

– De flesta tycker att den är 
otäck och de blir rädda. Boken har 
en diskbänksrealism utan själva 
diskbänken och med en hel del 
udda inslag.

Nu ska ”Gruvdamen” översättas 
till flera språk och Daniel Svanberg 
är i full gång med uppföljaren som 
går under arbetsnamnet ”Anden i 
flaskan” och som beräknas komma 
ut våren 2019. I den kommer läsa-

ren att få följa en av sidokaraktärer-
na från ett anat verk ”Våldsamma 
pojkar”, som egentligen skulle ha 
blivit uppföljaren till ”Gruvdamen”.

– Den höll inte och jag valde att 
aldrig skicka in den till förlaget. 
I stället ser jag den som en bak-
grundshistoria som hjälper mig när 
jag skriver ”Anden i flaskan”. Jag 
jobbar alltid så, med kopplingar 
mellan böckerna.

Drömmer om storsäljaren
”Anden i flaskan” tar läsaren till 
både Kumla och Manhattan och 
huvudpersonen är en alkoholiserad 
Kumlabo som blev skalperad i sin 
ungdom.

– Det har färgat hans liv. Men en 
dag hittar han en ande i en flaska 
som kan erbjuda honom rumsre-
sor, men självklart inte utan att det 
kostar honom något. Jag inspireras 
av ”tänk om”, tänk om en man 
hittar en ande i en flaska, vad kan 
hända då?

Drömmen är att hans böcker ska 
läsas av många och översättas till 
flera språk.

– Jag vill sälja kopiösa mängder 
av böcker, det har alltid varit min 
önskan. Att jag ska kunna leva på 
detta har varit en dröm sedan jag 
var ung. 

Trots alla år som Manhattan-bo 
har han kvar den svenska mentali-
teten, tacksam och ödmjuk för vart 
livet har tagit honom. Dessutom är 
Närkedialekten djupt rotad, den 
värmer fint när New York bjuder på 
kalla vinter vindar.

Maria Eremo
orebro@etc.se

Från Kumla till Manhattan

Ålder: 43 år
Familj: Fru Ming i New York, pappa i 
Nora och syster i Västerås.
Bor: Upper East Side, Manhattan, New 
York
Tidigare: Bland annat gett ut reseböck-
erna ”Ett annat New York”, ”Ett annat 
Manhattan” och ”Ett annat San Frans-
isco”, samt romanerna ”Där drömmar 
föds” och ”Gruvdamen”.
Fritid: Läser mycket, gärna skräck, 
science fiction och reseskildringar.
Tips till Manhattanbesökare: Se alla 
turistattraktioner, men inte bara det. 
Gör något typiskt amerikanskt, som att 
besöka en diner.
Framtiden: Ska bli pappa i februari, 
fortsätta skriva böcker och jobba med 
podcasten ”New York-podden” som han 
driver tillsammans med journalisten Erik 
Bergin.

Följ Daniel Svanberg på Instagram under 
namnet ettannatnework eller lyssna på 
podden New York-podden som finns där 
poddar finns.

DANIEL SVANBERG

B
IL

D
: 
M

A
R

IA
 E

R
E
M

O

ETCT-1201-A-012-013-O.indd   10 17-11-28   13.47.18



D 
et nationella slår ofta igenom i lokal-
politiken. Det blev tydligt på kom-
munfullmäktige i Sundsvall i veckan. 
Det började med att Liberalerna 
skickade in en motion om sommar-

skola för nyanlända flyktingbarn. Det kan möjligen ses 
som lite av att sparka in öppna dörrar, för sommarsko-
lor är inget nytt. De arrangeras redan för ungdomar av 
alla sorter där behov finns.

Därför tyckte både barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden att det räckte med att anse mo-
tionen besvarad eftersom motionen gick in i detaljer 
som exakt hur många veckor den skulle gälla. Men i 
kommunens ”koncernstab”, fint ska det vara, så kom 
man fram till att motionen borde bifallas eftersom 
det innebär att sommarskolan för nyanlända elever 
permanentas. Kommunstyrelsen höll med. Fast man 
vill låta skolan bestämma över detaljerna. Med detta 
var alla nöjda, utom SD.

Vad kostar inte detta? frågade sig Johnny Skalin, 
SD. I ivern att verka salongsfähiga brukar SD tala om 
vikten av integration. Och i den här aktuella debatten 
återkom han flera gånger till hur bra invandringen 
fungerade på 60- och 70-talen. Men när det 2015 kom 
160 000 på ett bräde, varav 35 000 ensamkommande 
barn, så ska man inte göra något extra. 

Skalin och hanS partikamrater saknar fantasi. Som 
vikarierande högstadielärare möter jag en del av dessa 
unga. De har ingen lätt sits. En del är fantastiska med 
en enorm drivkraft. Andra har svårt att orka. Och det 
allra värsta vi kan erbjuda dem är sysslolöshet. Det 
borde till och med Skalin förstå. Men för den som 
saknar inlevelseförmåga, eller bara inte bryr sig, är det 
svårt.

Lägg till detta ideologin. Samtidigt som Skalin i 
Sundsvall opponerade sig mot sommarskolan trots att 

vi har allt att vinna på att de unga inte tappar sugen, 
så stod regeringen på en presskonferens och presen-
terade den överenskommelse som räddar en del av 
de unga, som fått vänta ända sedan flyktingkrisens 
höjdpunkt på besked om att få stanna. Nu kommer 
många att ges en ny chans mot att de går på gymnasiet 
och liknande utbildningar.

Vad Sd SVarade bör ingen förvånas över. I gammal god 
stil kallade SD:s partiledare Jimmie Åkesson uppgö-
relsen för en ”praktskandal”. Skandalen antas bevisas 
av att 7 000 unga ges en ny chans att genom studier 
ta sig in i vårt samhälle. SD:s rötter i nazismen är väl 

kända, mindre känt är att man lever i en neofas-
cistisk tradition. Se bara på den kampanjfilm 

partiet visade upp under förra helgens lands-
dagar, på temat att vårt land är på väg att gå 
under och bara nationalisterna kan rädda oss. 
Är inte det betydligt farligare än den öppna 
rasism från ett enskilt ombud som avslöjades 
samtidigt? 

I skrivande stund ser det ut som om 
regeringens förslag kommer 

att gå igenom i riksdagen. 
Vänsterpartiet och Cen-

terpartiet väntas rösta 
för. I Sundsvall fick SD 

självklart stryk för 
sitt avvisande av en 

sommarskola för 
de nyanlända. Det 
politiska läget är 

allvarligt, men det 
kunde vara värre.

analyS 13Fredag 3 november 2017 Fredag 1 december 2017

SD visar än en gång 
att de är ett enfrågeparti

svante säwén

I ivern att verka 
salongsfähiga 
brukar SD tala 
om vikten av 
integration.

svante säwén
Jobbar som lärare och frilans

skribent. Har varit politisk redaktör 
på Dagbladet.

kratin är inte alltid särskilt 
glamorös. Men vi behöver den. 
Inte minst för vår långsiktiga 
trygghets skull. Trygghet 
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Hjälp rohingyer på flykt i Bangladesh! 
Just nu flyr hundratusentals människor ur folkgruppen rohingya 
från våldet i Burma. De flesta är kvinnor och barn. Många flyr 
med bara kläderna på kroppen och är i behov av precis allt. 
Läget är akut. Din hjälp behövs! Stöd UNHCR.

Swisha 243 kr till 123 150 75 57. Din gåva räcker till ett nödpaket 
med presenning, liggunderlag, filt och myggnät. 

Scanna med  
din Swishapp
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Förra året sålde allmännyttan ut hela 15 000 lägenheter.  
Samtidigt byggdes drygt 6 000 nya, alltså knappt hälften av  
vad som såldes.  
   Allmännyttans andel av det totala beståndet har minskat från  
från 38 till 29 procent de senaste 20 åren – men Sabo hävdar  
ändå att de kommunala bostadsföretagen fortfarande utgör en  
viktig samhällskraft. 

AllmännyttAns 
Andel minskAr 
krAftigt
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D
et finns flera 
bakomliggande 
faktorer till för-
säljningarna, säger 
Susanna Höglund, 

chef över ekonomi och juridik vid 
Sveriges allmännyttiga bostadsfö-
retag, Sabo. 

De senaste 20 åren har den kom-
munala allmännyttan byggt 82 500 
lägenheter enligt statistik från SCB. 
Men under samma period priva-
tiserades nära 180 000 lägenheter 
genom ombildningar till bostadsrät-
ter eller försäljningar till privata 
fastighetsbolag. 

– På vissa håll har allmännyttan 
varit väldigt dominerande och där-
för har man sålt delar av fastighets-
beståndet, säger Susanna Höglund. 

– Man har velat få in nya aktörer 
som kan dela på bostadsansvaret. 

Ett annat motiv handlar dessutom 
om behov av tillskott i finansie-
ringen. I dag står vi inför en enorm 
expansion av allmännyttan, och då 
behövs kapital för det. 

”Medför vissa utmaningar”
Men visst har utförsäljningen också 
varit ideologiskt förankrad, konsta-
terar Susanna Höglund. Den största 
delen av utförsäljningen ägde rum 
under 1990-talet. Under mitten av 
1990-talet stod allmännyttan för 
38 procent av det totala beståndet 
lägenheter – i dag ligger andelen på 
29 procent. Vissa kommuner, som 
till exempel Täby, 
har låtit sälja av 
samtliga kommu-
nalt ägda boenden. 

– Under den 
perioden ville 

man öka andelen äganderätt. Jag 
kan inte uttala mig om hur resone-
mangen gick i just Täby, men kan 
konstatera att det medför vissa ut-
maningar. När en kommun inte har 
någon allmännytta kan det sedan bli 
svårt att tillgodose sitt bostadsför-
sörjningsansvar.

Verkar under andra förutsättningar
Sedan 2011 har förutsättningarna 
för allmännyttan förändrats också 
juridiskt. Enligt det nya regelver-
ket ska allmännyttan nu drivas 
enligt ”affärsmässiga principer” 
och kravet är dessutom att bolagen 

ska generera en ”marknadsmässig 
avkastning”. 

Fortfarande är det kommunen 
som ger ägardirektiv, och det är det 
som är det allmännyttiga uppdraget 
– men regelverket sätter gränser för 
hur långt man får gå och allmännyt-
tan får till exempel inte undergräva 
konkurrensen i förhållande till 
andra fastighetsägare.

Susanna Höglund menar att 
detta även har lett till att privata 
fastighetsägare kommit att ta ett 
större ansvar eftersom de ständigt 
blir jämförda med allmännyttan.

– De kommunala fastighets-
bolagen är fortfarande en viktig 

hörnsten i 
samhällsut-
vecklingen. 

Malin 
Jansson 

• I mitten av 1990-talet förvaltade 
allmännyttan 880 000 lägenheter i 
flerbostadshus. Förra året var antalet 
784 500 – studentrum och liknande 
inräknat. 
• Allmännyttans andel av totala antalet 
lägenheter har minskat från 38 till 29 
procent under samma period. 
• Förra året såldes omkring 15 000 
lägenheter ut ur allmännyttan, samtidigt 
byggdes drygt 6 000 nya, alltså knappt 
hälften av vad som såldes. 

Källa: SCB, Boverket

Allmännyttan
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ska generera en ”marknadsmässig 
avkastning”. 

Fortfarande är det kommunen 
som ger ägardirektiv, och det är det 
som är det allmännyttiga uppdraget 
– men regelverket sätter gränser för 
hur långt man får gå och allmännyt-
tan får till exempel inte undergräva 
konkurrensen i förhållande till 
andra fastighetsägare.

Susanna Höglund menar att 
detta även har lett till att privata 
fastighetsägare kommit att ta ett 
större ansvar eftersom de ständigt 
blir jämförda med allmännyttan.

– De kommunala fastighets-
bolagen är fortfarande en viktig 

hörnsten i 
samhällsut-
vecklingen. 

Malin 
Jansson 

”Dåligt för Gotlandshem, dåligt för 
hyresgästerna och dåligt för alla 

gotlänningar”. Det var två 
styrelseledamöters kritik mot 
Gotlandshems beslut att sälja 

ut fastigheter. Men det fick de 
enligt styrelsens riktlinjer inte 
säga offentligt. 

I våras gav bolagsstyrelsen för all-
männyttiga Gotlandshem klarteck-

en för det egna bolaget att sondera 
marknaden inför en försäljning av 
utvalda fastigheter i Visby, När och 
Havdhem. Totalt rör det sig om 944 
hyreslägenheter. 

– Att frigöra resurser genom att 
sälja fastigheter är ett sätt för oss att 
kunna fortsätta fokusera på nypro-
duktion samtidigt som vi säkrar vår 
möjlighet att förvalta vårt befintliga 
bestånd, sade Elisabeth Kalkhäll, vd 
Gotlandshem, till Helagotland.se 
när beslutet offentliggjordes.

Kritik från vänster
I oktober kom så ett slutgiltigt 
försäljningsbeslut. Som två leda-
möter – Lars Bjurström och Carina 
Flodman-Andersson, bägge två 
representanter för Vänsterpartiet 
– opponerade sig emot.

”Dåligt för Gotlandshem, dåligt 
för hyresgästerna och dåligt för 
alla gotlänningar”, lyder deras 
kritik i sammanfattning. Inte för 
hela utförsäljningen, men för 844 
av lägenheterna, de som finns i 
miljonprogramsområdet Gråbo 
utanför Visby.

För att kunna framföra denna 
kritik har de varit tvungna att hop-
pa av sina uppdrag som ledamöter 
i Gotlandshems styrelse. Styrelsens 
”arbetsordning” medger nämligen 
inte någon kritik av majoritets-
beslut, något som Lars Bjurström 
säger i praktiken innebär en 
munkavle.

– Arbetsordningen föreskriver 
att vi måste vara lojala ”med de 
beslut som styrelsen fattar” och 
det finns en risk att vi blir skade-
ståndsskyldiga om vi bryter mot 
detta även om vi anser att utför-

säljningen inte är för bolagets 
bästa, säger han.

Professorn ger grönt ljus
Den lag som reglerar lojali-
tetsplikten i bolagsstyrelser är 
aktiebolagslagen, ABL. Till vissa 
delar är den helt okomplicerad. 
Styrelseledamöter får inte agera 
mot bolagets bästa, inte vara jäviga 
i beslut, inte utnyttja affärsmöjlig-
heter som i första hand ska tillfalla 
bolaget eller röja hemligheter som 
kan åsamka bolaget skada. 

Något mer komplext blir det 
när det kommer till den brännande 
frågan i det gotländska fallet. Ska 

Kritiserade utförsäljning – 
tvingades lämna uppdrag

• Gråbo ligger sydost om Visby centrum och är i dag mest förknippat med miljonpro-
grammet och har enligt många bedömare fått oförtjänt dåligt rykte. 
• Hyresgästföreningen Sydost har också framfört kritik i ärendet, men i första hand på 
grund av bristande information till hyresgästerna i Gråbo, vilket har lett till onödig oro. 
• Samtidigt anser Hyresgästföreningen att utförsäljningen av de aktuella fastigheterna 
kan frigöra pengar till byggande som kan bidra till att korta de långa bostadsköerna på 
Gotland.

Gråbo

I näringslivet 
kan man ha 

synpunkter på 
att det inte är 
ett lämpligt 

agerande, men 
i offentligt ägda 
bolag får man 
ha en större 
acceptans 
för offentlig 
diskussion.

en styrelseledamot få kritisera 
beslut som denne anser skada 
bolaget? Enligt Daniel Stattin, 
professor i civilrätt vid Uppsala 
universitet, beror svaret på var 
bolaget verkar.

– I näringslivet kan man ha 
synpunkter på att det inte är ett 
lämpligt agerande, men i offentligt 
ägda bolag får man ha en större 
acceptans för offentlig diskussion 
eftersom bolagen faktiskt finns till 
för att genomföra offentliga ända-
mål. De blir så att säga ett verktyg 
för det offentliga, förklarar han.

– Så nej, om inte kritiken leder 
till skada för bolaget, till exempel 
om affärshemligheter avslöjas, 
finns det inget som hindrar en 
styrelseledamot att offentligt kriti-
sera ett beslut.

”Överdrivet”
Mats Ågren (S), styrelseordfö-
rande för Gotlandshem, anser å 
sin sida att pratet om munkavle 
är överdrivet och ett sätt att spela 
martyr inför media. 

– Vi har en arbetsordning i 
styrelsen som Lars och Carina väl 
känt till. De ska vara lojala mot 
besluten, även om det går emot de-
ras övertygelse. De får naturligtvis 
prata med vilka de vill, men om det 
på något sätt skadar bolaget kan de 
bli skadeståndsskyldiga, säger han.

Något större intryck gör inte 
heller Daniel Stattins tolkning av 
aktiebolagslagen. 

– Han har inte insyn i själva 
frågan så det spelar ingen roll vad 
han tycker i det här läget. Vi agerar 
inte i strid med aktiebolagslagen 
och politiska ställningstaganden 
ska inte föras i styrelsen.

Adolfo Diaz

• I mitten av 1990-talet förvaltade 
allmännyttan 880 000 lägenheter i 
flerbostadshus. Förra året var antalet 
784 500 – studentrum och liknande 
inräknat. 
• Allmännyttans andel av totala antalet 
lägenheter har minskat från 38 till 29 
procent under samma period. 
• Förra året såldes omkring 15 000 
lägenheter ut ur allmännyttan, samtidigt 
byggdes drygt 6 000 nya, alltså knappt 
hälften av vad som såldes. 

Källa: SCB, Boverket

Allmännyttan
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RING OCH SURFA 
KLIMATSMART 
OCH RÄTTVIST

MOBILTELEFONI SOM ÄR SMARTARE FÖR BÅDE 
MÄNNISKA OCH MILJÖ. BESTÄLL PÅ WWW.ETCMOBIL.SE
MOBILTELEFONI SOM ÄR SMARTARE FÖR BÅDE 

 BESTÄLL PÅ WWW.ETCMOBIL.SE

Nu har 
vi fått in 

Fairphone!

Visste du att din mobil drar lika mycket 
ström som ett kylskåp? Eller att 
mineralerna i den i princip uteslutande 
är utvunna i krigshärjade områden? 

ETC Mobil är lösningen för dig som vill 
ha en mobil men samtidigt inte försämra 
jorden. 19 kr/mån + allt överskott från 
ditt abonnemang används för att sätta 
upp nya solceller i ETC:s solparker runt 
om i Sverige, för att kompensera för den 
el som din mobil förbrukar hela vägen via 
master ut till servrar på internet runt om 
i världen.

Fairphone är världens första 
uppgraderingsbara mobil, tillverkad med 
schyssta villkor, utan konfl iktmineraler – 
och byggd för att hålla länge.

Fairphone kan du enkelt reparera 
själv med olika delar – vilket gör 
att klimatutsläppen blir 30 procent 
mindre** under en femårsperiod jämfört 
med om du istället hade skaffat dig 
en ny mobil. Nu fi nns den att få med 
förbättrad kameradel!

  *  Priset avser Fairphone med bindningstid på 24 månader (260 kr/mån) 
med ETC Bas-abonnemang (139 kr/mån).

** Enligt hållbarhetsinstitutet IZM

Ny och bättre 
kamera på 12 MP

Beställ nu:
399 kr/mån 
inkl abonnemang*
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Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. 
Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina 
arbets- och levnadsvillkor. För vägen ut ur fattigdom går genom en hållbar 
handel, som leder till ekonomisk, social och miljömässig utveckling.  
Det börjar med Fairtrade!

Läs mer på fairtrade.se

FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSHOPP.

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!

Christine adhiambo
rosodlare, kenya
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NYHETSBILDEN
ELEfaNTEr rIvEr BoSäTTNINgar I INDIEN

•Indisk polis använde sig i veckan av elefanter för att riva omkring 1 000 
hus av bambu och plåt i ett elefantreservat i nordöstra 

Indien. Enligt myndigheterna handlar det om olagliga 
bosättningar som stör elefanterna, men de som bor där 
säger sig ha köpt marken i god tro, utan att veta att den 
ligger i ett skyddat skogsområde. Vräkningarna ledde till 

sammandrabbningar och fem personer skadades, enligt 
the Guardian.  bild: AnupAm nAth/Ap
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julstämning i Klingsta
■ Allsta skolas barnkör, under ledning av Chatrin Bergedal, sjunger på 
julmarknaden i Klingsta. Mer julstämning blir det i helgen, med bland 
annat skyltsöndag i stenstan, adventskonsert i GA-kyrkan, julmarknad på 
Galtströms bruk och en julkonsert med Anna Stadling i Elimkyrkan.

Bild: anna thors
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Pampig musik, kärlek som flödar 
och nallar som ska få värma hjärtan 
i andra länder. Det är dags för årets 
givmildaste upplevelse: Nallekonser-
ten i Tonhallen. 

– Att barn har förståelse för att 
andra barn har det svårt och vill dela 
med sig är både viktigt och vackert, 
säger årets konferencier Jens Nilson.

Mitt i den tid när barnens önske-
listor växer sig meterlånga, kom-
mer Nallekonserten som en årlig 
påminnelse om vad julen egentligen 
handlar om: Att ge bort något man 
tycker om, till någon som behöver 
det mer. Även om det är ens bästa 
nalle. 

– Det är fantastiskt att se att 
det finns en stor generositet, det är 
tydligt att barnen vill ge. Det verkar 

vara både laddat och högtidligt att 
få gå fram och sätta sin nalle på 
scenen tillsammans med alla de 
andra nallarna som också ska ut på 
en resa. 

 
25:e Nallekonserten 
Det säger Ann-Lena Wigren, produ-
cent för barn och unga på Nordiska 
kammarorkestern, som har varit 
med och drivit projektet sedan 
starten. I år är det 25:e gången 
Nallekonserten genomförs som 
ett samarbete mellan dem, Rädda 
barnen och Erikshjälpen just här 
i Sundsvall. Under många år hölls 
konserten i Stadshuset, men publik-
trycket gjorde att de för tre år sedan 
flyttade till Tonhallen. De senaste 
två åren har det varit utsålt.

– På scenen står körer från Kul-

turskolan tillsammans med Kam-
marorkestern, och själva konserten 
är en blandning av Kammarorkes-
terns repertoar och barn- och ad-
ventssånger. Alla med ett budskap 
om att vara rädda om varandra och 
bry oss om andra, säger Anna-Lena 
Wigren.

Bakom scenen är det också ett 
intensivt jobb för att få allt att gå 
ihop. Fika till 120 barn och 40 orkes-
termedlemmar, och glöggservering 
i foajén när gästerna kommer. Allt 
det står Rädda barnen för. 

– Det här är ett så självklart 
arrangemang för oss, det är med 
barn och för barn – både här och dit 
nallarna skickas. Nu har vi hållit på 
så länge att vi möter föräldrar till 
barnen på scenen som själva varit 
med när de var barn. Det är en här-
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Det här är 
ett självklart 
 arrangemang 
för oss, med 
barn och för 

barn.  

Berättar inte för vuxna
– Vi vet sedan tidigare att ungdo-
mar är den grupp som är mest u

Musik och gosedjur  
i årets givmildaste konsert

Bild/
– Jag är inte någon som samlar in kläder. Mitt 
sätt att bidra är genom att fotografera och 
skriva, säger Katarina Norström som är aktuell 
med fotoutställningen ”Här möts världen” som 
visar den mångfald av nationaliteter som finns 
i Sollefteå.

Ziman Vledemichel, Pingmei Nordin, Hawa 
Abdi Elmi (med hennes familj), Anne Hem-
merling och Florian Bohn är fem av de 40-tal 
människor som porträtteras i utställningen.

lig och varm tradition, säger Ann-
Sofie Cadeskog, som är engagerad i 
Rädda barnen i Sundsvall.

Många minnen 
Båda två har många fina minnen 
från åren som gått. Starten när Loa 
Falkman var gäst, Johanna Westman 
som bakade pepparkakshus på 
scenen under konsertens gång, och 
förra årets fina besök av Jojje Wa-
denius. Båda minns också pappan 
till flickan som ringde på kvällen 
efter konserten och sade att han nog 
måste ha tillbaka en nalle, eftersom 
han hade en väldigt olycklig tjej där 
hemma. 

– Det var bara att ställa sig att 
gräva i säckarna, men vi hittade den. 
Det var skönt.

Man kan gå på Nallekonsert 

Ann-Sofie Cadeskog, Rädda 
barnen, och Anna-Lena Wigren, 
Nordiska kammarorkestern, ser 

fram emot årets Nallekonsert, den 
25:e i ordningen.
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FAKTA 
Nallekonserten 
n Nallekonserten hålls i Tonhallen 
den 3 december. Deltar gör Nordiska 
Kammarorkestern, Kulturskolans 
körer och dirigenten Marie Rosenmir. 
De insamlade nallarna går till 
barnhemsbarn i Lettland. De pengar 
Rädda barnen får in delas lika mel-
lan Katastroffonden och föreningens 
projekt i Nepal.
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Musik och gosedjur  
i årets givmildaste konsert

– Det är ingen teater eller renodlad föreläsning, 
snarare en talkshow, som både är kolsvart och 
har humor, där prat blandas med musik, säger 
Martin Emtenäs.

Bild: Märta Thiser

lig och varm tradition, säger Ann-
Sofie Cadeskog, som är engagerad i 
Rädda barnen i Sundsvall.

Många minnen 
Båda två har många fina minnen 
från åren som gått. Starten när Loa 
Falkman var gäst, Johanna Westman 
som bakade pepparkakshus på 
scenen under konsertens gång, och 
förra årets fina besök av Jojje Wa-
denius. Båda minns också pappan 
till flickan som ringde på kvällen 
efter konserten och sade att han nog 
måste ha tillbaka en nalle, eftersom 
han hade en väldigt olycklig tjej där 
hemma. 

– Det var bara att ställa sig att 
gräva i säckarna, men vi hittade den. 
Det var skönt.

Man kan gå på Nallekonsert 

utan att ge bort en nalle, men många 
väljer ändå välgörenheten. Varje år 
samlas mellan tio och tolv säckar 
med nallar in. Nallarna skickas 
sedan med Erikshjälpens inkörda 
kontakter och transporter, vilket 
har gjort att de har rest till barn-
hemsbarn i Lettland. 

Årets föreställning leds av 
skådespelaren Jens Nilsson, som har 
stått på arrangörernas önskelista i 
flera år. Nu är det äntligen dags. 

– Jag tänker mig att jag ska få 
vara med och skapa en mysig fa-
miljestund, där vuxna och barn gör 
något tillsammans, det är så sällan 
det sker nu för tiden. Det är fint 
när olika generationer kan uppleva 
något samtidigt och mötas i det, 
säger han. 

Och han är imponerad av barnen 

som kommer dit och lämnar ifrån 
sig sina älsklingar. 

– Att barn har den förståelsen är 
vackert. Jag tycker att det är viktigt 
att man pratar om orättvisor med 
sina barn, särskilt när det är jul kan 
det vara bra att hålla barnen lite 
på marken, det är så lätt att sväva 
iväg och tro att man kan få allt man 
önskar sig, säger han.

Det är jättejätteviktigt menar 
han, att kunna lämna ifrån sig något 
man har till någon annan.

– Det måste vi bli bättre på både 
vuxna och barn tänker jag, fast i dag 
har det nästan blivit fult, det är bara 
jag, jag, jag. Därför är en sådan sak 
som Nallekonserten en symboliskt 
viktig tradition, säger Jens Nilsson.

Mia Berg
mia.berg@etc.se

Ann-Sofie Cadeskog, Rädda 
barnen, och Anna-Lena Wigren, 
Nordiska kammarorkestern, ser 

fram emot årets Nallekonsert, den 
25:e i ordningen.

Som vanligt deltar kammarorkestern och Kulturskolans körer samtidigt som det samlas in pengar och nallar. Skå-
despelaren Jens Nilsson är årets konferencier.
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En stundande naturkatastrof, 
en personlig kris, en pandemi. 
Zombieöverlevnadsexperten Herman 
Geijer är aktuell med en ny bok om 
överlevnad.
    – Jag tycker att zombie-apokalyp-
sen är en väldigt bra metafor för att 
allting som kan gå snett går snett.

Zombieöverlevnad är författaren 
och föreläsaren Herman Geijers 
expertområde. Med det ämnet reser 
han runt och förbereder intres-
serade åhörare på en stundande 
apokalyps och hur de bäst kan 
överleva den. Publiken är blandad, 
där finns både de som är intres-
serade av samhällssäkerhet och de 
som är intresserade av skräck – det 
är zombie-nördarna.

– Zombie-genren inbjuder till att 
tänka, vad skulle jag göra i den här 
situationen? De flesta som kom-
mer och lyssnar har tänkt på det, 
men det är inte säkert att de har så 
bra koll på vad som krävs. I stället 
utgår man ofta från myter kring 
katastrofbeteenden eller hur det 
är i film. Då kan det vara intressant 
att få ett forskningsper-
spektiv, som jag försö-
ker ha, säger Herman 
Geijer.

Startade ABF-kurs
Att Herman Geijer blev 
zombieöverlevnadsex-
pert började med just 
den frågan, vad skulle 
jag göra? Det gjorde att 
han startade en ABF-
kurs om zombier och 
överlevnadsstrategier som blev 
väldigt populär, som senare blev 
boken ”Zombie överlevnad – din 
guide till apokalypsen”, som i sin tur 
gjorde att han blev framröstad som 
lyssnarnas sommarvärd år 2015. Nu 
är han aktuell med boken ”Överlev 
katastrofen – Tolv sätt att förbereda 
dig”.

– Jag ville med den här boken gå 

lite djupare och titta på vilka egen-
skaper och förmågor som behövs 
vid kriser och katastrofer. Vilka 

människor överlever 
katastrofer i större ut-
sträckning, är det några 
karaktärsdrag eller för-
mågor som gör att vissa 
klarar att återhämta sig 
bättre?

– Det har jag gjort 
genom att titta på 
forskning och intervjua 
många överlevnadsex-
perter. Utifrån det har 
jag lyckats hitta tolv 

olika grejer som jag tror är bra att 
träna upp för att kunna hantera en 
katastrof eller en kris av något slag, 
säger Herman Geijer.

Det är allt från fysisk träning, 
lära känna sina grannar till att ha 
något att leva för, berättar han.

– Det är inte en bok om hur 
man bygger ett vindskydd i skogen 
utan handlar mer om hur man kan 

anpassa sina vanliga liv, så som folk 
lever mest, till att bli mer mot-
ståndskraftiga mot påfrestningar. 
Jag utgår från att man inte ska 
behöva göra om allt i sin vardag, 
köpa ett ton konservburkar, flytta 
till en öde ö eller börja med själv-
hushållning. 

– Jag tror att det är mycket vik-
tigare att lära känna sina grannar. 
När något händer kan man lösa 
situationer tillsammans och hitta 
sätt att komma runt olika hinder. 
Att göra saker med andra, det tror 
jag är en mycket bättre lösning.

”Folk blir mer solidariska”
Att människor innerst inne är egois-
tiska varelser är en föreställning 
som inte stämmer, menar Herman 
Geijer.

– Det är en produkt av en 
 samhällsidé om att civilisationen 
finns för att tämja vårt djuriska 
inre. Men egentligen verkar det 
vara tvärtom, folk beter sig bättre 

och blir mer solidariska vid kata-
strofer, när civilisationens fernissa 
försvinner.

Zombier en bra metafor
Även om Herman Geijer egentligen 
inte tror på att en zombie-apokalyps 
är möjlig så tycker han att det är en 
bra metafor för ett samhälle i kris. I 
övrigt är zombier mer nedtonade i 
den nya boken.

– Jag tycker fortfarande att zom-
bie-apokalypsen är en väldigt bra 
metafor för att allting som kan gå 
snett går snett. Vi vet inte vad som 
kan hända, vilken nästa katastrof 
blir och då är det bra att förbereda 
sig så brett som möjligt.

– Vi kan som individer inte 
påverka att vattennivån kommer 
att stiga eller att vädret kommer bli 
mer extremt. Men vi kan påverka 
hur vi påverkas av det och vilka 
konsekvenser det får för våra var-
dagsliv.

Johanna Klöfvermark

Lär känna dina grannar –
och överlev katastrofen

• Herman Geijer är 
född 1978 och är 
Sveriges främsta zombie
överlevnadsexpert, samt 
författare och föreläsare.
• Han är aktuell med bo
ken ”Överlev katastrofen 
– tolv sätt att förbereda 
dig” som släpps den 5 
december och ”Zombie
överlevnadskalendern 
2018” med illustrationer 
av Emelie Östergren.

FAKTA

”Folk beter sig bättre och blir mer solidariska vid katastrofer”, menar zombieöverlevnadsexperten Herman Geijer.
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ANNONS FRÅN VARUHUSET.ETC.SE
FÖRRA NUMRETS KRYSS – LÖSNING OCH VINNARE

Lösningen till korsordet från Varuhuset.etc.se förra numret: 
SNYGGA SNITT I PALLET och KONSUMTIONSARTIKEL

Som familjehem välkomnar din familj ett barn eller tonåring för en 
 kortare eller längre tid. Ett mycket givande uppdrag som behöver tid, 
 engagemang, ansvar och värme.

Familjehem Norr AB arbetar kvalitativt och småskaligt inom 
familjehemsvård och erbjuder ett brett stöd med jour dygnet runt, 
hembesök och grupp handledning. Vi söker nu fler jour- och familjehem.
 
Är du nyfiken? Hör av dig så berättar vi mer.
Johan / Erika / Stina / Åke / Mattias.

S M Å S K A L I G H E T

K VA L I T E T

F L E X I B I L I T E T

Kontaktuppgifter:

Telefon: 072-727 29 02
info@familjehemnorr.se
www.familjehemnorr.se

VI SÖKER FLER 
FAMILJEHEM 
DU BEHÖVS!DELA MED DIG AV DIN 

FAMILJS TRYGGA VARDAG 
OCH BLI FAMILJEHEM

www.teatervasternorrland.se

Biljetter: Entré Sundsvall
www.entresundsvall.nu

En galet rolig clownföreställning

 EN JULSAGATHIS IS
VÄSTERNORRLAND

En munter skröna om vårt län ÅRETSJULFROSSA

SERVERAS MED

JULBORD
FRÅN GRILLEN

29 nov - 16 dec
Konsertteatern, Sundsvall
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I Saudiarabien är det nästan omöjligt för en kvinna att röra 
sig utanför hemmet utan en manlig förmyndare. Journalisten 
Tina Thunander reste utan sällskap, sjal och den lagstadgade 
dräkt för kvinnor som kallas abaya till islams supermakt för att 
undersöka hur kvinnorna lever och försöka förstå deras islam.

Köp på libris.etc.se eller i bokhandeln.

Denna 
bok och många 
fler spännande 

titlar hittar du på 
libris.etc.se

Hur är det egentligen att leva 
som kvinna i Saudiarabien?
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fredag 1/12
n föreställning. ”This is Västernorr-
land – Nu är det jul igen!” är en historisk 
djupdykning i Västernorrland som bjuder 
på älgbalett, julberättelser från länet och 
vad är egentligen ett västerländskt julbord. 
Plats: Konsertteatern. Kl. 12.00 och 19.00

n Konsert. Domino Majestic spelar av-
skalade versioner av låtarna som utgör den 
cowboy- och cirkusinspirerade musikalen 
”Ökensagan” som de satt upp tillsammans 
med Ånge kabaré.  
Plats: Gambrinushallen. Kl. 21.00

lördag 2/12
n föreställning. Skamlösa Systrar pre-
senterar poesiföreställningen ”Ska vi bara 
hångla lite?”, en nyskriven och humoristisk 
pjäs om livet, lusten, längtan, och om att ta 
plats och bryta normer.  
Plats: Teater Soja. Kl. 14.00. Även onsdag.

n Manifestation. Demonstration mot 
den människohandel som sker i Libyen, där 
afrikanska migranter blir sålda som slavar. 
Plats: Stora torget. Kl. 15.00

n Konsert. Med medlemmar från Dark 
Funeral, My Own Grave, Decomposed och 
Deathbreed har Judas Priest-coverbandet 
Metal Gods definitivt en hel del erfarenhet i 
bagaget, och i kväll kliver de upp på Wood-
stocks scen för en kväll i den klassiska 
brittiska hårdrockens tecken.  
Plats: EQ House. Kl. 20.00

söndag 3/12
första advent
n JulMarKnad. En klassisk julmarknad 
i historisk miljö på Galtströms bruk med 
marknadsstånd fyllda med bland annat 
julpynt, hantverk och julgodis. Kl. 12.00

n filM. Kulturmagasinets filmklubb 
Kultfilm visar ”En pappas kamp”, en film 
om en man vid namn Patrick Mlungis Blaai 
som lever med hiv i en liten by i Sydafrika. 
Filmen visar hur han försöker försörja sin 
familj genom olika ströjobb, och samtidigt 
försöker lära sig om sin sjukdom.  
Plats: Kul-turmagasinet. Kl. 13.30

n föreläsning. Cecilia Dahlbäck berät-
tar och samtalar om Solgläntan i föreläs-
ningen ”Att läsa tystnader: Solgläntan och 
välfärdens kulturarv”.  
Plats: Solgläntan. Kl. 14.00

n nalleKonsert. Välgörenhetskon-
serten till förmån för behövande 

barn i andra länder är tillbaka 
för 25:e gången. Det blir ett 
juligt program med Nordiska 
kammarorkestern, körer 
från Sundsvalls kulturskola, 
programpresentatören Jens 
Nilsson och dirigenten Marie 
Rosenmir.  
Plats: Tonhallen. Kl. 15.00

n Konsert. Anna Stadling 
sjunger i ”American Tunes for 

Christmas” ett gäng klassiska 
amerikanska julsånger och mindre 

kända guldkorn, såväl som låtar som 
kanske inte direkt förknippas med julen 

men som ändå hänger samman med julens 

viktigaste budskap – ensamhet, utsatthet 
och gemenskap.  
Plats: Elimkyrkan. Kl. 19.00

Måndag 4/12
n ledaMotsträff. Träffa riksdagsleda-
moten Stina Bergström (MP).  
Plats: Riksdagshörnan, Kulturmagasinet. 
Kl. 12.00

n BoKcirKel. Träna svenska med lättlästa 
böcker.  
Plats: Sundsvalls bibliotek. Kl. 17.30

n BerättarKafé. Årets sista berättarkafé 
handlar om jul i Finland och jul i Sverige, 
och de skillnader som finns mellan dem! 
Kom och dela med dig av julminnen och 
jultraditioner, och lyssna på andras.  
Plats: Sundsvalls stadsbibliotek. Kl. 18.00

tisdag 5/12
n standuP. Skratta med Käften har bjudit 
in ståuppkomikerna Nisse Hallberg, vinnare 
av ”Årets ny-komling 2015” på Svenska 
stand up-galan och känd från tv-program 
på såväl SVT och TV6 som Comedy Central, 
och Elin Almén, skådespelare och komiker 
som är med och driver stand up-klubben 
Mixed Comedy Club och dessutom är 
programledare på Sveriges Radio P3.  
Plats: E Street. Kl. 20.00

onsdag 6/12
n lunchKonsert. Nordiska kammaren-
semblen framför julens klassiska musik. 
Plats: Kulturmagasinet. Kl. 12.00

torsdag 7/12
n föreställning. I föreställningen ”Allt 
du måste veta om pop” avslöjar Anna 
Charlotta Gunnarsson, Agneta Karlsson och 
David Silva vad popmusiken säger om vårt 
samhälle. Plats: Skönsbergs Folkets hus. 
Kl. 19.00

n Konsert. 
”Christmas 
Night” har med sig 
Molly Sandén, Thomas Di Leva och David 
Lindgren och bjuder på både julklassiker 
och nya favoriter.  
Plats: Tonhallen. Kl. 19.30

På gång 29Fredag 1 december 2017

1/12–7/12

Konsert. Domino Majestic spelar den cowboy- och cirkusinspirerade musikalen ”Ökensa-
gan” tillsammans med Ånge kabaré på Gambrinushallen.

föreställning. ”Allt du måste veta om pop” på 
Skönsbergs Folkets hus.
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tiPsaoss oM dina eveneMang
Mejla på sundsvall@etc.se

Konsert. Anna Stadling sjunger 
i ”American Tunes for Christmas” i 
Elimkyrkan.

standuP. Skratta med Käften har bju-
dit in ståuppkomikern Nisse Hallberg 
på E-street.
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BETAGEN PERSPIRERAR
konservatorn vid den

mäktiga åsynen av hennes
senaste omstuvning

ETC No 48    
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Annons

Korsord 
från varuhuset.etc.se

Du deltar i tävlingen genom att mejla orden i de gula fälten till korsord@etc.se 
eller posta till Box 4403, 102 68 Stockholm. Vinnarna presenteras i nästa vecka, 

tillsammans med lösningen. Skicka in ditt svar senast måndag 4 december. 

Vinn det senaste från Varuhuset!

1:a pris: stefan sundström, ”stefans stora feta röda”  2:a pris: ”Modeslavar”, prisbelönt granskning av modeindustrin  3:e pris: En månad med nyhetsmagasinet ETC
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PYSSEL 31Fredag XX XXXember 2016 Fredag 1 december 2017

KNep  KNÅp&
1 2 3 4 5

6 7

8 9

10

11 12

13 14

Melodikrysset v.48 - 2 december

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:...............................................................................................................................................

3 6 7

5 3 2 8

4 9 3

9 3 2

2 5 6 1

1 4 6

7 1 2

8 3 5 2

3 1 8

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 27 12:49:35 2017 GMT. Enjoy!
Lösningen hittar du här under.

Sudoku  Medel

Så här SPELar du
• Fyll i de tomma rutorna 
med siffrorna 1 till 9.
•Varje siffra mellan 1 och 
9 måste finnas i alla nio 
rader, alla nio kolumner 
och alla nio 3x3-rutor.

Lösning sudoku Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.57)

139685427
574932861
286174593
967813254
423596718
851427936
715268349
648359172
392741685

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Mon Nov 27 12:49:35 2017 GMT. Enjoy!

LINA NEIDESTAM

Pluggannonser

Geblod.nu_plugg_fyrkantig.eps

Geblod.nu_plugg_fyrkantig_sv.eps

Geblod.nu_plugg_liggande.eps

Geblod.nu_plugg_staende.eps

Geblod.nu_plugg_staende_sv.eps
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DET KOMMER MER LOKAL 
GRANSKNING – MEN DEN 
FLYTTAR TILL DAGSTIDNINGEN

ETC Förlag
Svarspost
110 216 400
110 04 Stockholm

Du kan också mejla till kundtjanst@etc.se

Vilken tidning vill du ha?
Dagens ETC är förvald som ersättande tidning när ETC Sundsvall slutar ges ut.
Om du hellre vill ha en annan tidning välj här:

 ETC  ETC Göteborg
 Fria Tidningen  Pengarna tillbaka (det som återstår av din prenumerationsinbetalning)

  Jag är intresserad av att delta i crowdfunding för de ETC-projekt som planeras. 
Skicka mig mer information!

FÖR- OCH EFTERNAMN

GATU- OCH POSTADRESS

TELEFON MEJL

Mina uppgifter

Där samsas de med kvalificerad rapportering runt 
inrikespolitiska händelser och med tunga utrikes-
reportage. Plus alla artiklar om miljö, ekonomi och 
kultur. Plus ledare från skribenter som Göran Greid-
er, Kajsa Ekis Ekman och Johan Ehrenberg. Med en 
stark rikstäckande dagstidning – Dagens ETC kom-
mer ut alla dagar i veckan – gör vi journalistik som 
verkligen märks. En artikel kan nå hundratusentals 
människor. Följ med på den resan. 2018 är ett valår.

Rent praktiskt går det till så att vi räknar om din 
prenumeration till Dagens ETC. Skulle du hellre vilja 
ha lokala dagstidningen ETC Göteborg, nyhets-
magasinet ETC eller Fria Tidningen –  inget problem, 
vi löser det genom att du skickar in den här talongen 
eller mejlar direkt till  kundtjanst@etc.se.

ETC Sundsvall upphör att komma ut som egen 
tidning i slutet av året. Det betyder att lokala 
granskningar istället flyttar till Dagens ETC. 

ETC
BETALAR
PORTOT
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