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Sämre livskvalitet för kvinnor 
som äter kombinerade p-piller

nn  En ny studie från Karo-
linska Institutet visar att kom-
binerade p-piller kan leda till 
sämre livskvalitet hos kvin-
norna som äter dem. De piller 
som testades i studien brukar 
vanligtvis rekommenderas av 
läkare då risken för blodpropp 

är lägre än hos vanliga p-piller. 
Resultatet visade att de kvin-

nor som åt p-piller upplevde 
en sämre livskvalitet i form av 
försvagad energinivå, sämre 
humör och mer dämpat väl-
mående generellt, än de som åt 
placebopiller.

340 kvinnoR mellan 18 och 
35 år deltog i studien, varav 
hälften fick p-piller och den an-
dra hälften fick placebo. Sedan 
årsskiftet får kvinnor under 
21 år p-piller gratis, vilket har 
ökat användandet markant i ål-
dersgruppen.

Enligt professor Angeli-
ca Lindén Hirschberg använ-
der 30-40 procent av alla unga 
kvinnor hormonellt preventiv-
medel, och annan forskning vi-
sar att upp till 10 procent upp-
lever att de mår dåligt.

sidan 8

Studien har visat flera negativa bieffekter med p-pillren.  Foto: tt

P-piller kopplas till energibrist och dåligt humör

Ungdomar mer intresserade av politik
nn  Enligt den senaste rappor-
ten från Ungdomsbarometern 
intresserar sig ungdomar i allt 
högre utsträckning för politik 
och samhällsfrågor. Samtidigt 
sjunker förtroendet för poli-
tikerna. Av de organisationer 
och institutioner som de till-

frågade fått välja mellan har de 
politiska partierna lägst förtro-
ende.

Ungdomsbarometerns un-
dersökning visar också att 
kopplingen mellan samhälls-
klass och val av parti har bli-
vit svagare. Endast 17 procent 

av de som skulle rösta på So-
cialdemokraterna och nio pro-
cent av de som skulle rösta på 
Liberalerna ser sig som arbe-
tarklass.

maRcus nilsen, distriktsord-
förande för Liberalernas ung-

domsförbund i väst, tror att in-
tresseökningen beror på att det 
finns fler konflikter i världen 
idag än för tio år sedan. Han 
tror även att sociala medier 
kan ha haft stor inverkan.

sidan 5

Inbrott i butik
i Härlanda
göteboRg: Under 2016 
skedde flera butiksrån och 
stöölder i stadsdelarna runt 
om i Göteborg. Örgryte-
Härlanda är den stadsdel 
som varit värst drabbad 
med hela 17 anmälda brott. 
En av affärerna som drab-
bats i området är Bagaren 
och Kocken, vi har träffat 
två av deras anställda som 
berättar.

sidoRna 2-3

Kortedala blev 
nya förorten

RePoRtage: Göteborgs 
första förort under 50 talet 
blev Kortedala. Varmvat-
ten, elektrisk spis och toa-
lett inomhus lockade dit 
folk och flytten dit innebar 
en total livsstilsförändring. 
Birgit Svensson hade inga 
tankar på att stanna mer än 
ett par år. Men i år firar hon 
60 år i sin stadsdel.

sidoRna 6-7

Street food i 
Kungsbacka

kultuR: Fjolårets populära 
street-food marknad gör 
comeback i Kungsbacka. 
Under fyra dagar bjuds det 
på internationella klassiker 
på torget. Igår slog dörrar-
na upp för i år och på tor-
get kan besökarna smaka 
på mat från 15 olika länder 
i 30 olika stånd. Marknaden 
besöker 26 svenska städer 
och Kungbacka är tredje på 
tur.

sidan 10
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HÄRLANDA: En morgon i okto-
ber var varor för tiotusentals 
kronor borta. Under natten 
hade butiken Bagaren och 
kocken fått ovälkommet besök 
av en person med såg. Ett in-
brott hade skett i Härlandaaf-
fären i östra Göteborg.  

Onsdagsförmiddagen är lugn i 
butiken Bagaren och kocken i 
Härlanda. Någon enstaka kund 
kommer in då och då. Hyllorna  
är välorganiserade och fyllda 
till bredden med kaffekannor 
i olika färger och  köksformar 

i porslin. Intill ett skyltfönster 
hänger textiler i olika möns-
ter. Om man tittar noga bakom 
dem, ser man ett runt märke, 
ungefär en meter högt. Märket 
kommer från ett inbrott som 
skedde i oktober förra året. Då 
sågade någon upp ett hål i väg-
gen och lyckades stjäla varor 
för flera tiotusentals kronor. 

SOPHIA NYMAN och Emelie 
Wiberg arbetar som butiksbi-
träden på Bagaren och kocken. 
De minns båda händelsen. 

 – Det var tråkigt att det hän-

de. Jag var ny på butiken och 
undrade vilket ställe jag egent-
ligen hade hamnat på, säger 
Emelie Wiberg. 

 Sophia Nyman som har fler 
erfarenheter av inbrott och rån 
blev inte särskilt förvånad av 
vad som hände.

 – Jag hade nästan väntat på 
det. Jag var nästan lite blasé, sä-
ger hon. 

Butiken ligger i stadsdelen 
Örgryte-Härlanda. Det är den 
stadsdel i Göteborg där flest 
butiksrån anmäldes förra året. 
Hela 17 butiksrån anmäldes 

under 2016, enligt Brottsföre-
byggande rådet (BRÅ).  

 Det som hände Bagaren och 
kocken kan egentligen istället 
räknas som ett inbrott eftersom 
att brottet begicks på natten 
när ingen personal var på plats. 
För att det ska räknas som ett 
rån krävs det att den som stjä-
ler också använder sig av hot 
och/eller våld.

EFTER HÄNDELSEN vidtog bu-
tiken flera förebyggande åtgär-
der. De installerade bland an-
nat fler larm och lås i lokalen. 

Flest anmälda butiksrån     i Örgyte-Härlanda

* Grafiken visar antalet anmälda butiksrån 
och butiksstölder i Göteborgs stadsdelar 
under 2016. 
Källa: BRÅ
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Bagaren och Kocken är en av de drabbade           affärerna
Under 2016 anmä’ldes flera butiksrån och butiksstölder i stadsdelarna runt om i Göteborg. Örgryte-Härlanda toppar listan med flest anmälda brott.  Foto: Thomas Johansson / TT

Polis kartlägger
unga i Nordstan
CENTRUM: Social resursför-
valtning har tillsammans med 
Polisen gjort en kartläggning 
av ungdomarna som vistas i 
Nordstan. Genom intervjuer 
har de gjort en kartläggning 
som kan ge en tydligare bild 
av vilka det är som uppehåller 
sig i köpcentret. 

Frågorna de ställt till ung-
domarna har varit hur de mår, 
hur de bor, var de kommer 
ifrån och varför de befinner 
sig just i Nordstan. Resultatet 
visar att det är fler ungdomar 
i området nu, än för tjugo år 
sedan och att vissa brukar be-
finna sig där för att sälja eller 
bruka narkotika.  

 P4 Göteborg/Emma Holmsen
 

Gungan Loke 
missar premiär
LISEBERG: Lisebergs portar 
slås upp på lördag för att 
kicka igång årets säsong. Två 
nya stora satsningar har in-
för premiären presenterats. 
Bergbanan Valkyria som ska 
stå klar till nästa sommar och 
Jättegungan Loke som skulle 
stått klar till årets öppning. 
Men nyfikna premiärbesökare 
får tyvärr vänta med att åka 
den nya attraktionen. Lise-
berg har 
tvingats 
skjuta 
upp 
premiä-
ren en 
vecka. 
Lise-
bergs vd 
Andreas 
Andersson säger 
att de behöver 
mer tid till att ha de sista de-
taljerna på plats för att kunna 
leverera en tillräckligt bra 
upplevelse. 

GP/Emma Holmsen

Spårvagn tog 
eld i Kviberg
KVIBERG: En spårvagn på linje 
sju fattade igår morse eld vid 
hållplatsen i Kviberg. Tjugo 
över tio larmades räddnings-
tjänsten som fick utrymma 
vagnen under släckningsar-
betet. 

 - Det brann under vagnen 
och var kraftig rökutveckling. 
Men spårvägens personal har 
lyckats släcka själva, säger Åsa 
Opperud, larm och ledningso-
peratör vid räddningstjänsten. 

 Ingen människa ska ha 
kommit till skada vid branden. 
Stoppet orsakade stora stör-
ningar i spårvagnstrafiken på 
linjerna 6, 7 och 11. 

GP/Emma Holmsen

 Foto: TT
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Butikschefen Malin Levin pra-
tar även om att utbilda perso-
nalen i hur man ska agera i lik-
nande situatoner. I efterhand 
har personalen blivit mer miss-
tänksamma och tänker mer på 
hur kunder beter sig, men i öv-
rigt har arbetet inte påverkats 
så mycket. 

 – En del blir ledsna av så-
danna händelser men jag blir 
bara arg, inte ledsen. Jag blir 
arg över hur någon bara kan ta 
saker som inte är deras, säger 
Sophia Nyman.

 Erik Nilsson

Örgryte-
Härlanda

17

Emelie Wiberg var ny i butiken när brottet begicks. Hon skämtar om att hon var 
rädd för att de andra skulle misstänka henne.  Foto: Erik Nilsson

Flest anmälda butiksrån     i Örgyte-Härlanda

ÖRGRYTE-HÄRLANDA: Under 
2016 ökade antal rån och stöl-
der mot butiker i Örgryte-Här-
landa med nästan 100 procent. 
Trots detta har polisen i stads-
delen inte märkt av ökningen/
förändringen. 

– Det är inget som jag kän-
ner till själv, säger kommun-
polisen Robert Björklund.

De senaste fem åren har anta-
let anmälda butiksrån och stöl-
der mot butiker minskat i Gö-
teborgs kommun. Detta gäller 
dock inte för stadsdelen Örgy-
te-Härlanda, där har brottsty-
pen ökat med nästan 100 pro-
cent. Under 2016 anmäldes 29 
butiksrån och stölder mot buti-
ker i området, jämfört med 15 
anmälningar året dessförin-
nan. 

POLISEN I Örgryte-Härlanda 
har dock inte märkt föränd-
ringen i stadsdelen, och har 
inte heller någon klar uppfatt-
ning på varför situationen har 
förändrats.

 – Jag har faktiskt inte någon 
bra teori på varför det har ökat, 
säger Robert Björklund, kom-
munpolis i Örgryte-Härlanda.

 Han menar dock att det 
är vissa särskilda områden i 
stadsdelen som är särskilt ut-
satta. Runtom Olskrokstorget, 
Redbergsplatsen och Munke-
bäckstorget finns det många 
affärer och därmed är de na-
turliga mål för både rån och 
stölder.

 – Både Mediamarkt i Mun-
kebäck och Systembolaget i 
Olskroken brukar vara särskilt 
utsatta, säger Robert Björklund.

 
 I MÅNGA FALL kan butikerna 
själva förebygga utsättas för 
rån och stölder, menar Robert 
Björklund. Det handlar om att 
fundera över vilka varor som 
är mest attraktiva och sedan 
placera dem på rätt sätt. Sedan 
kan butikerna även jobba med 
att förbereda personalen över 
vad de kan tänkas utsättas för.

 – Många gånger ligger bol-
len hos butikerna, säger han.

 Dock finns polisen alltid 
med och är behjälpliga för de 
butiker som är drabbade ge-
nom att informera om hur man 
kan förebygga att utsättas för 
rån och stölder. Om tid och 
möjlighet finns åker polisen 
självklart också ut till butiker-
na, menar han.

 – Men vi kan ju alltid vara 
lite mer observanta även om 
det inte verkar som vi har varit 
det nu i och med den brottsut-
vecklingen som skett, säger Ro-
bert Björklund.

Evelina Segerqvist

Kommunpolisen Robert Björklund har 
inte sett någon större ökning av an-
talet butiksrån och stölder i Örgryte-
Härlanda.  Foto: Polisen

Polisen ovetande 
om brottsökningen

Under 2016 anmäldes nästan 100 procent fler butiksrån och stölder i stadsdelen 
Örgryte-Härlanda än året dessförinnan .  Foto: Pontus Lundahl / TT

Bagaren och Kocken är en av de drabbade           affärerna
Under 2016 anmä’ldes flera butiksrån och butiksstölder i stadsdelarna runt om i Göteborg. Örgryte-Härlanda toppar listan med flest anmälda brott.  Foto: Thomas Johansson / TT
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GÖTEBORG: I regeringens vår-
budget får förlossningsvården 
500 miljoner kronor. Välkom-
na pengar enligt Socialstyrel-
sens nya rapport som pekar 
ut flera problem med förloss-
ningsvården. Tin-Tin Liljeqvist 
vill se ökad kunskap och en 
öppnare vård.– Informera alla 
om vilka alternativ som finns, 
utan att blanda in åsikter, sä-
ger hon. 

Enligt Socialstyrelsens kart-
läggning Vård efter förloss-
ning – en nationell kartlägg-
ning av vården till kvinnor 
efter förlossning finns flera 
brister inom förlossningsvår-
den i stort. Och några av dessa 
återfinns i Västra Götaland. I 
svaren står att det saknas ruti-
ner för kontinuitet i vilka barn-
morskor som träffar patienter-
na. Ett annat problem som lyfts 
är Sahlgrenskas nya riktlinjer. 
I dem står att en omföderska 
som fött utan komplikationer 
ska skickas hem efter sex tim-
mar. Något som skapar oro en-
ligt Födelsehuset som uttalat 
sig i rapporten. 

NÄR TIN-TIN LILJEQVIST föd-
de sin tredje son Gabriel för 
tio månader sedan skickades 
hon snabbt hem. Allting hade 
gått bra och hon klarade av det, 
men blev ändå överrumplad.– 
Det ställdes inga frågor om hur 
jag mådde. Det tas för givet att 
det är lugnt när det är tredje 
gången.

 Hon är noggrann med att 

påpeka att det inte är några 
enskilda barnmorskor som 
är problemet, utan systemet 
i stort. Ett system som enligt 
henne är för fyrkantigt. 

– Jag vill se fler alternativ 
för födseln. Nu ska allt ske 
på sjukhuset men själv hade 
jag gärna fött mitt tredje barn 
hemma. Men jag kan inte be-
kosta en egen barnmorska 
själv. Därför tvingades jag åka 
in, för att sedan skickas hem 
efter bara några timmar. Det är 
så onödigt. 

 Enligt Tin-Tin Liljeqvist, 
som själv är medlem i Födel-
sehuset, behövs resurser för 
att öppna upp förlossningsvår-
den. Hon vill se fler alternativ, 
exempelvis just födsel hemma 
och lyfter Stockholm som ett 
exempel på landsting som be-
kostar assisterad födsel hem-
ma.

– Tanken om att allt är säkert 
på sjukhuset finns starkt rotad. 
Men många glömmer bort att 
det även finns risker med sjuk-

husvistelser, som att drabbas 
av infektioner, säger Tin-Tin 
Liljeqvist. 

HON HOPPAS OCKSÅ att peng-
arna används till en utökad be-
manning. En barnmorska per 
födande tror hon skulle öka 
tryggheten under förlossning-
arna. Något som i sin tur skul-
le kunna få fler positiva följd-
effekter som minskat behov 
av smärtstillande. Dessutom 
ser hon gärna ett upplägg där 
en lär känna sin barnmorska 
redan innan det är dags. Men 
också att vården satsar mer på 
information om rättigheter en 
har som födande.  

– Bara för att du är på ett 
sjukhus betyder inte det att du 
förlorar bestämmanderätten 
över din kropp. Det finns så 
många alternativ som männis-
kor behöver känna till för att 
kunna påverka skeendet, säger 
Tin-Tin Liljeqvist. 

Anna Wikman

Nyblivna mamman: Ingen 
frågade mig hur jag mådde

Tin-Tin Liljeqvist och sonen Gabriel fick snabbt åka hem från BB.  Foto: Privat

BUDGETEN

Nu får 
förlossnings-
vården 500 
miljoner för att 
kunna 
förbättras

I regeringens vårbudget in-
går bland annat 500 miljo-
ner kronor till förlossnings-
vården. Pengarna skjuts till 
under 2017 men kan även 
användas under 2018. 
 
Källa: Regeringen

FÖDELSEHUSET

Är en ideell organisation 
som arbetar med opinions-
bildning och för dialog med 
sjukhusen. Målet är en öpp-
nare förlossningsvård med 
fler alternativ och mänskli-
gare bemötande. Organisa-
tionen startade i Göteborg 
men har idag flera lokalav-
delningar runtom i Sverige.

Källa: Födelsehuset

Tin-tin Liljeqvist vill att man ska få lära 
känna sin barnmorska innan förloss-
ningen.  Foto: Privat

GÖTEBORG: Det byggs allt 
färre hyresrätter i Göteborgs 
kommun, samtidigt som efter-
frågan på just hyreslägenheter 
ökar. 2016 halverades antalet 
nybyggda hyresrätter jämfört 
med året dessförinnan. 

Under 2016 färdigställdes över 
100 fler bostäder än föregåen-
de år - men antalet hyresrätter 
följde inte samma trend. Sedan 
2015 har antalet nästan halv-
erats, visar färsk statistik från 
Fastighetskontoret. Förra året 
färdigställdes 314 hyreslägen-
heter, vilket är den längsta no-
teringen sedan 2007. 

På det kommunala bostads-
bolaget Boplats behöver man i 
snitt stå i kö 2300 dagar för att 
ha chansen att få en kommu-
nalägd lägenhet, enligt Maria 
Meyer-Martins, presstalesper-
son på Boplats. Detta samtidigt 
som antalet bostadssökande 
ständigt ökar och ungefär 197 
000 människor söker hyreslä-
genheter via bolaget. 

– Man kan ju bara konsta-
tera att det behövs fler bostä-
der och önska att det kunde gå 
att få fram hyreslägenheter allt 
snabbare, säger Maria Meyer-
Martins. 

Men trots den rekordlåga 
mätningen av färdigställda hy-
reslägenheter, ser framtiden 
ljusare ut. Under 2016 påbörja-
des nämligen byggandet av 694 
nya lägenheter, vilket är nästan 
dubbelt så många som under 
föregående år. 

Evelina Segerqvist

Färre nya
hyresrätter 
i Göteborg

 Foto: TT
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GÖTEBORG: Ungdomsbaro-
meterns nya undersökning är 
både positiv och negativ. Det 
politiska intresset bland unga 
ökar, men samtidigt sjunker 
förtroendet för de svenska po-
litikerna.   

Enligt en undersökning av 
analysföretaget Ungdomsbaro-
metern har intresset för politik 
och samhällsfrågor ökat bland 
unga i åldrarna 15-24. För Göte-
borg kan detta innebära en po-
sitiv förändring. Enligt Marcus 
Nilsen, distriktsordförande för 
Liberalernas ungdomsförbund 
i väst, behövs nämligen de 
ungas röster och idéer.

  – Vi känner att Göteborgs 
problem har varit att unga un-
der en längre tid inte brytt sig. 
De har haft åsikter men inte 
kunnat kanalisera dessa. Så 
platsen de unga burit upp har 
varit tom, och det är bra att den 
fylls igen, säger han.

DEN ÅRLIGA undersökning-
en visar att intresset för po-
litik och samhällsfrågor ökat 
med mer än 10 procent sedan 
år 2000. Men Marcus Nilsen 
är inte förvånad över ökning-
en. Internets inflytande och en 
ständig närhet till information 
påverkar.

 – Det var en fredligare till-
varo för tio år sedan. Idag tror 
jag att många upplever att det 

är mer krig och flykt i världen, 
och när man tar till sig sådant 
tror jag att man intresserar sig 
mer. Sedan påverkar ju natur-
ligtvis sociala medier. Man är 
alltid nära informationen, och 
den väcker intresse, säger han.

MARCUS NILSEN MENAR ock-
så att det pratas mycket om 
problemen, men för lite om det 
positiva. Det finns problem 
i Göteborg. Men staden har 
goda möjligheter att utvecklas. 
Även i fråga om integration 
och samhällstillhörighet. 

  – De ungas perspektiv be-
hövs. Om en hel generation 
inte varit med i beslutsfattan-
det om en viss fråga påverkar 
det givetvis utgången, säger 
han.

 Men samtidigt som intresset 
ökar sjunker förtroendet för de 
svenska politikerna. Av de or-
ganisationer och institutioner 
som de tillfrågade fått välja 
mellan har de politiska parti-
erna lägst förtroende. Rebecka 
Forsberg är språkrör för Grön 
Ungdom väst, hon uppfattar si-
tuationen som problematisk.

 – Det är väldigt olyckligt. 
När väljare tappar förtroendet 
för de som bestämmer söker 
sig många till andra lösningar 
där man kan få enklare svar, 
det är ofta populistiska partier, 
säger hon.

 Rebecka Forsberg menar att 

intresset för sakpolitiken ökat, 
men att flera medlemmar sam-
tidigt väljer att lämna sina par-
tier. Hon framhäver att kom-
munikationen mellan politiker 
och väljare måste förbättras.

 – Politik blir lätt abstrakt, 
och man pratar om saker som 
händer på andra sidan jorden. 
Det är bra, men man måste 
också presentera lokala lös-
ningar på problem, så att folk 
känner tillhörighet, säger Re-
becka Forsberg. 

U N G D O M S B A R O M E T E R N S 
undersökning visar också att 
kopplingen mellan samhälls-
klass och val av parti har bli-
vit svagare. Endast 17 procent 
av de som skulle rösta på So-
cialdemokraterna och nio pro-

cent av de som skulle rösta på 
Liberalerna ser sig som arbe-
tarklass.       

  – Traditionellt har man rät-
tat sig efter ledet. Samhälls-
klassen var väldigt viktig i 
ens beslutfattande. Det är bra 
att det förändras. Vi vill ju att 
åsikterna ska komma av indi-
vidernas tycke och smak, säger 
Marcus Nilsen. 

Gustav Påhlsson

Politik väcker 
ungdomars intresse

Riksdagen i Stockholm.  Foto: Fredrik Sandberg / TT

Rebecka Forsberg är språkrör för Grön 
Ungdom.  Foto: Grön Ungdom

DE GJORDE  
UNDERSÖKNINGEN

Ungdomsbarometern är 
Sveriges största analysföre-
tag som riktar in sig på att 
undersöka unga människor. 

De anlitas av intresseorga-
nisationer, mediehus och 
konsumentföretag för att 
upptäcka nya trender bland 
ungdomar.

De har varit verksamma 
sedan 2009 med sin bas i 
Stockholm.

Källa: 
Ungdomsbarometern.se

SVERIGE/GÖTEBORG: Även 
om det fortfarande är många 
bostadsjägare som köper före 
visning så har antalet minskat 
det senaste året. I Göteborg 
har den minsta ökningen skett, 
här handlar det fortfarande 
om om 21 procent som köper 
bostad före visning. I Stock-
holm och  Malmö låg siffran 
på 16 respektive 14 procent, 
enligt en undersökning från 
SBAB. Det handlar om affärer 
där säljarna fått så bra betalt 
att de inte tror sig få mycket 
mer efter budgivning eller helt 
enkelt inte orkar med flera 
visningar.  

TT

Färre bostadsköp
före visning

GÖTEBORG: Den nederländske 
1600-talsmästaren Rembrandt 
Harmenszoon van Rijns mål-
ning ”Batavernas trohetsed till 
Claudius Civilis” ska visas på 
Göteborgs konstmuseum som 
del av en ny utställning.

”Rembrandts batavernas 
trohetsed” invigs den 31 maj 
och innehåller utöver verket 
ovan även andra verk av Rem-
brandt och hans samtida.

”Batavernas trohetsed 
till Claudius Civilis” ägs av 
Konstakademien i Stockholm. 
De senaste två åren har verket 
varit utlånat till Rijksmuseum 
i Amsterdam och National 
Gallery i London. 

TT

Rembrandt-
målning i Göteborg

Fortsatt vård för 
Skarakannibalen
SKARA: En 38-årig man som 
fällts för ett bestialiskt mord 
i Skara ska ha fortsatt sluten 
rättspsykiatrisk vård, rappor-
terar P4 Skaraborg.

 Mannen anser att han är 
medicinskt färdigbehandlad 
och vill att vården ska sluta. 
Han fick först avslag av för-
valtningsrätten och nu även av 
kammarrätten.

 Enligt såväl chefsläkaren 
som åklagaren lider 38-åring-
en fortfarande av en psykisk 
störning och det finns en risk 
att han återfaller i brott.

TT

Målningen ska visas på Göteborgs 
konstmuseum.  Foto: TT



REDIGERAT AV:  NAMN, NAMN, NAMN, NAMN

GÖTEBORG 27 OKTOBER 20166   

Nu befolkar vi stadens 
Göteborg: Några mammor 
sitter på en bänk och pratar 
samtidigt som barnen leker i 
parken. Papporna ligger fort-
farande och sover efter en 
veckas hårt arbete på kulla-
gerfabriken. Det är lite lättare 
att sova ut nu när inte hela fa-
miljen längre behöver trängas 
i en liten enrummare.

Men ibland händer det att även 
en och annan pappa vaknar 
lite tidigare och vågar sig ut 
på gården för att leka en stund 
med barnen. Och de riktigt 
modiga tar till och med en tur 
med barnvagnen. I Kortedala 
lever människorna ett modernt 
och bekvämt stadsliv. Året är 
1956 en söndagsmorgon i april. 
Den sömniga vårsolen har 
ännu inte lyckats värma upp 
luften ordentligt. Det är friskt 
ute och morgondimman ligger 
fortfarande tung som ett täcke 
över hustaken. De moderna, 
vita flervåningshusen har put-
sad fasad och bruna fönster. 
De är byggda som en stor cir-
kel som omsluter en grön park 

där det finns träd, buskar och 
en liten lekplats för barnen.
 

 EN AV DE som flyttade till 
Kortedala på 50-talet var Bir-
git Svensson. Hon flyttade till 
stadsdelen tillsammans med 
sin man och deras första barn. 
Just för hennes familj var det 
ingen nyhet med indraget 
varmvatten och elspis, men nå-
gonting som kändes lite lyxigt 
även för dem var tvättstugan 
med de moderna, automatiska 
tvättmaskinerna.
 – Men då var de ju ändå inte 
lika automatiska som de som 
finns idag. Man var ändå 
tvungen att släppa in och ut 
vatten och värma upp den 
själv. Och man fick bara tvätta 
var sjunde vecka, så det blev 
ju en hel del tvätt man hann 
samla på sig, berättar hon.Ef-
ter andra världskriget började 
urbaniseringen av Sverige ta 
fart. Befolkningen ökade kraf-
tigt. Framför allt föddes fler 
barn men det var även fler som 
invandrade och färre som ut-
vandrade. Fler ville flytta in 

till städerna och bostadsbris-
ten blev ett faktum. I Göteborg 
påbörjades därför bygget av 
stadens första satellitstadsdel 
Kortedala.                 
Det var den första stadsdelen 
som uppfördes som inte skul-
le vara ihopkopplad med det 
Göteborg som redan fanns och 

tanken var att den skulle fung-
era som en egen liten stad i sta-
den. Det byggdes därför även 
skolor, bibliotek, kyrka och fri-
tidsan
läggningar i samband med bo-
stadsbyggandet.

 
KORTEDALA BLEV en mo-

dern stadsdel med många nya 
bekvämligheter. För många av 
de som flyttade hit var det för-
sta gången de fick åtnjuta så-
dant som toalett inomhus, rin-
nande varmvatten, elektrisk 
spis och uppvärmning av bo-
staden. Birgit flyttade till Kor-
tedala 1957. Flera av hennes 

Birgit Svensson i sitt kök hemma i Kortedala. FOTO: Sofia Bednarek

Såhär kunde det se ut i ett skafferi på 
50-talet.   FOTO: Sofia Bednarek

I 
början på 50-talet ransonera-
des det bort en hel del varor.   
 Foto: Sofia Bednarek.
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bekvämligheter. För många av 
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sta gången de fick åtnjuta så-
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Såhär kunde det se ut i ett skafferi på 
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första satellit-stadsdel

vänner hade redan flyttat till 
den nya stadsdelen så de be-
stämde sig för att följa efter. 

– I början tyckte jag att det 
var hemskt! 
Det var så väldigt mycket folk 
överallt. Så jag tänkte att vi 
max skulle stanna tre, fyra 
år. Birgit Svensson har, till-
sammans med ett antal andra 
kvinnor från stadsdelen, grun-

dat Kortedala museum i en av 
tvårumslägenheterna i om-
rådet. Där har de ordnat med 
möbler, tavlor, leksaker och an-
nat för att visa hur livet i den 
då nya stadsdelen kunde se ut. 
 

I varDaGSrummEt är väg-
garna klädda i en ljus, randig 
tapet. Möblerna i rummet är 

tidstypiskt i teak. Mot ena väg-
gen står en TV. Birgit berättar 
att det blev så viktigt för folk att 
kunna skaffa TV när den kom 
att folk ofta valde att skuldsätta 
sig för att kunna köpa en.
 – Jag pratade en gång med elek

tronikhandlaren här och han 
berättade att det nästan inte 
var någon som betalade kon-

tant för sin TV. De köpte den 
på avbetalning och det kunde 
ta flera år för dem att betala av 
den, berättar hon.
 

utmED EN annan vägg står 
en stor möbel med lådor och 

hyllor. På hyllorna står det 
böcker, en klocka och lite pryd-
nadssaker. Mitt på möbeln 

finns det en skiva man kan dra 
ut där man kan sitta och läsa 
eller arbeta. I år är det 60 år se-
dan Birgit flyttade till den nya 
stadsdelen. Då hade hon inte 
ens tänkt stanna mer än ett par 
år. Men Kortedala blev som för 
så många andra hennes hem 
och nu finns inga tankar på att 
flytta någon annanstans.
 – Mina barn brukar fråga var-
för jag stannar kvar här i Korte-
dala. Men jag trivs så himla bra 
här, så varför skulle jag flytta?

Sofia bednarek

Göteborg:  För att avlasta 
storstäderna byggdes det un-
der efterkrigstiden nya stads-
delar som var tänkta att fung-
era som egna små städer. Där 
skulle du kunna både arbeta, 
bo och handla.

I GötEborG uppfördes un-
der 50-talet satellitstadsdelen 
Kortedala och strax dessförin-
nan byggdes även Vällingby i 
Stockholm. Vid planeringen 
av de här stadsdelarna lades 
stor vikt vid att de skulle vara 
hygieniska, med hög standard 
och med mer fokus på estetisk 
design än tidigare då det mest 
fokuserats på funktion.

 
För måNGa Som flyttade 

till de nya stadsdelarna blev 
det första gången de hade till-
gång till varmvatten, elektrisk 
spis, toalett inomhus och elek-
trisk uppvärmning. Det var 
inte ovanligt att man före flyt-
ten bodde en hel familj i ett 
torp bestående av ett rum med 
stampat jordgolv, utedass och 
vedkamin för uppvärmning. 
Flytten innebar en total livs-
stilsförändring.

 
DE Nya stadsdelarna blev en 

viktig del i det som hade kom-
mit att kallas för det svenska 
folkhemmet. I stort var det 
idén om välfärdssamhället 
där alla medborgare skulle ha 
en grundtrygghet.

I 
början på 50-talet ransonera-
des det bort en hel del varor.   
 Foto: Sofia bednarek.
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Fler tar ut p-pil-
ler efter reform
GÖTEBORG: Användandet av 
p-piller bland tjejer under 21 år 
har ökat rejält sedan regering-
en gjorde dem gratis vid års-
skiftet. Publiciteten kring det 
här kan ha ökat intresset bland 
unga, säger E-hälsomyndighe-
tens utredare. Den 1 januari 
2017 genomförde regeringen 
en ändring i lagen om läkeme-
delsförmåner, vilket gjorde att 
kvinnor upp till 21 års ålder nu 
får gratis p-piller. 

P-PILLER subventionerades 
redan tidigare på lokal nivå, 
där olika landsting varit mer 
eller mindre generösa med 
subventionerna.Under det för-
sta kvartalet 2017 plockade 
kvinnor under 21 år ut 78 281 
förpackningar med hormonel-
la preventivmedel. Det är en 
ökning med 20 procent jämfört 
med första kvartalet 2016, visar 
siffror från E-hälsomyndighe-
ten.
Man kan nog påstå att det här 
gjort att fler unga kvinnor an-
vänder p-piller nu. Man kan 
väl gissa att bara publiciteten 
kring det här har gett ett ökat 
intresse bland unga. Det har ju 
hörts en hel del, säger Chris-
tian Örtendahl, utredare på E-
hälsomyndigheten.

TT

GÖTEBORG: Miljoner kvin-
nor världen över äter p-piller. 
Många av de kvinnorna upp-
lever sämre livskvalitet, det 
visar en ny studie från Karolin-
ska Institutet. 

– Det berör oerhört många. 
Unga och friska kvinnor som 
mår dåligt, det är inte accepta-
belt, säger professor Angelica 
Lindén Hirschberg.

När man söker ett preventiv-
medel och besöker en barn-
morska finns naturligtvis flera 
olika alternativ att välja mel-
lan. Vad gäller p-piller så finns 
det en typ av kombinerade p-
piller som rekommenderas i 
första hand. Tidigare hette de 
Neovletta och numera Prionel-
le och Abelonelle. De rekom-
menderas eftersom att de har 
lägst blodproppsrisk i jämfö-
relse med andra kombinerade 
p-piller.
 

 PÅ KAROLINSKA Institutet 
har en ny studie gjorts under 
ledning av professor Angelica 
Lindén Hirschberg. Hon har 
tillsammans med forskarna 
Niklas Zethraeus, Anna Dre-
ber Almenberg och Eva Rane-
hill undersökt de vanligaste 
kombinerade p-pillrens påver-
kan på kvinnors hälsa. Totalt 
340 kvinnor som var mellan 

18 och 35 år gamla deltog i stu-
dien. Hälften fick kombinerade 
p-piller och hälften fick place-
bo-piller. Kvinnorna visste inte 
vilken sort de fick och fors-
karna visste inte vilka kvinnor 
som fick vad. 
 – Vi hade en hypotes om att 
p-piller påverkar livskvalite-
ten negativt och vår studie be-
kräftade detta, säger Angelica 
Lindén Hirschberg. Resulta-
tet visade att de kvinnor som 
åt p-piller upplevde en sämre 
livskvalitet i form av försvagad 
energinivå, sämre humör och 
mer dämpat välmående gene-
rellt. 

STUDIEN VISADE dock inte 
att symptom på depression fö-
rekom. Forskarna bakom un-
dersökningen är noga med att 
påpeka att man måste titta på 
resultatet med viss försiktig-
het, men att den negativa på-
verkan på kvinnors livskvali-
tet, som studien påvisat, kan 
vara av klinisk betydelse för 
enskilda kvinnor.    
 

 SOFIA JOHANSSON från 
Borås började äta p-piller för 
drygt ett år sedan. Precis som 
Angelica Lindén Hirschberg 
säger, så ansåg även Sofia Jo-
hansson att det var ett säkert 
preventivmedel. Det fanns 

mycket positiva saker med det. 
Till exempel försvann mens-
värken vilket var ett stort plus. 
Men efter ett tag så började hon 
må sämre psykiskt och fysiskt. 
  - Jag blev nedstämd och oro-
lig. Jag fick mer ångest och 
problem med magen, säger So-
fia Johansson. Efter ett halvår 
slutade hon med p-piller och 
magproblemen försvann gan-
ska snart därefter. Hon blev 
också mindre orolig. 
 

EN ANNAN TJEJ från Västra 
Götaland, som vill vara ano-
nym, åt bland annat Neovletta, 
det kombinerade p-piller som 
förekom i studien från Karo-
linska Institutet. Hon åt det i 
ungefär ett år innan hon bör-
jade må dåligt.
 - Jag blev deppig och 
kände mig inte som mig själv. 
Jag blev väldigt orolig och rädd 
för sjukdomar, säger hon till 
Göteborg NU. 
 Hon kontaktade sin barnmor-
ska som förslog att hon skulle 
byta sort. Hon åt p-piller i näs-
tan fem år, och bytte till flera 
olika sorter under tiden, utan 
att förstå att de kunde vara en 
anledning till att hon mådde 
dåligt. 
 - När jag slutade blev jag myck-
et lättare till mods. Mycket oro 
försvann. Det är tragiskt att jag 

mådde dåligt så länge utan att 
förstå att p-piller och hormo-
ner kunde vara en del av pro-
blemet, säger hon. 

 ANGELICA LINDÉN Hirsch-
berg berättar att omkring 30-
40 procent av alla unga kvin-
nor använder hormonellt 
preventivmedel och att annan 
forskning visat att upp till 10 
procent upplever att de mår 
dåligt. Vidare säger hon att det 
inte bara är svart på vitt, utan 
att många mår bra och är nöj-
da med det preventivmedel de 
valt.
 - Kombinerade p-piller är ett 
oerhört säkert preventivmedel, 
men det måste ges en mer ny-
anserad bild av dess påverkan, 
säger Angelica Lindén Hirsch-
berg. 

Jennie Ölund

De kombinerade p-piller som använts i studien innehåller etinylöstradiol och levonorgestrel.   Foto: TT.

Kombinerade P -piller - 
Ett problem för kvinnor

Professor Angelica Lindén 
Hirschberg arbetar vid Karo-
linska Institutet.  
 Foto: TT

”Jag blev deppig och kände mig inte som mig själv”Bil har voltat på 
riksväg 40
BORÅS: Ett fordon voltade av 
vägen i höjd med Tullanmotet 
i riktning mot Ulricehamn igår 
eftermiddag. Föraren var en-
sam i bilen som hittades lig-
gandes upp och ner i diket. 

 Borås Tidning

Bilolycka på riksväg 40. 
 Foto: Jan Pettersson/Borås Tidning

Smitning från 
trafikolycka
ALINGSÅS: Igår på eftermidda-
gen kolliderade två personbilar 
på Drottninggatan/Nygatan i 
Alingsås. En person är förd till 
sjukhus med ambulans. En av 
förarna uppges ha smitit från 
olycksplatsen. 

Polisen
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GÖTEBORG: En enkät gjord 
av OECD visar att var sjätte 
svensk 15-åring har blivit 
mobbad minst ett par gånger i 
månaden.

Det var i december 2016 som 
den senaste Pisarapporten vi-
sade en förbättring av de svens-
ka skolresultaten. Nu släpper 
OECD ännu en del av Pisarap-
porten, som denna gång foku-
serar på elevers välbefinnande. 
Mobbning är en av de ämnen 
som tas upp. 
 

PÅ FRÅGAN OM MAN utsatts 
för någon form av mobbning, 
minst ett par gånger i måna-
den, har 17,9 procent av de 
svenska eleverna svarat ja. …
 – Det är den i debatten ofta 

bortglömda delförklaringen 
till att vi har haft fallande re-
sultat i skolan: att unga mår 
sämre, säger utbildningsminis-
ter Gustav Fridolin till TT.
Undersökningen visar inte 
någon större skillnad mellan 
flickorna (18,1 procent) respek-
tive pojkarna (17,8 procent). 
När det gäller socioekonomiskt 
gynnade respektive missgyn-
nade elever märks det dock en 
skillnad.… Av de socioekono-
miskt gynnade eleverna svara-
de 16 procent ja om de utsatts 
för mobbning ”ett par gånger i 
månaden” och ”en gång i veck-
an eller mer”. När det kom till 
de socioekonomiskt missgyn-
nade eleverna steg siffran till 
20 procent. Däremot svarade 
83 procent av eleverna ”aldrig 

eller nästan aldrig” på frågan 
om man blivit hotad av an-
dra elever. Det är vanligare att 
känna sig utanför om eleven 
kommer från mindre välbär-
gade hem, eller har utländska 
föräldrar. 
 – Rapporten visar att segrega-
tionen ökar. Det ska vi aldrig 
acceptera.

 
SOM ÅTGÄRDER för att för-

söka lösa problemet nämner 
Fridolin förstärkt elevhälsa och 
fler vuxna i skolorna, samt vi-
dareutbildning till personal 
om hur man ska skapa trygga 
skolmiljöer.
 – För att bryta skolsegregatio-
nen behövs också jämlikhets-
politik i stort. Som att barn kan 
få glasögon oavsett storleken 

på föräldrarnas plånbok, säger 
han. Hugo Wester, undervis-
ningsråd på Skolverket, förkla-
rar att det finns ett samband 
i rapporten: elever som trivs i 
skolan får också bättre resul-
tat. Pisas rapport i höstas om 
skolresultat visade en positiv 
vändning i Sverige.
 – Resultaten hade kanske blivit 
ännu bättre om det inte skett 
en försämring av hur eleverna 
har det i skolan, säger Wester.
 Gustav Fridolin håller med.
 – Så är det. Vi ska ha myck-
et fokus på prestationen, men 
måste också ha fokus på män-
niskan. Jämlikhetspolitik är 
kunskapspolitik, säger Frido-
lin.

Hamase Tafakori 

Var sjätte 15-åring 
blir mobbad  

Arbetsförmedlingen vill satsa på virtuell rekrytering
KUNGSBACKA: På Arbetsför-
medlingen i Kungsbacka har 
man för första gången använt 
sig av Virtual Reality, VR, i an-
ställningsintervjuer.

När Arbetsförmedlingen hör-
de att ett upplevelsecenter i 
Kungsbacka sökte personal, 
föreslog de att man skulle ge-

nomföra anställningsintervju-
erna i en virtuell miljö. Det 
ansågs passande då företaget 
bland annat erbjuder sina be-
sökare att spela VR-spel på 
centret. Arbetsgivaren gillade 
idén och lånade ut bland an-
nat VR-kameror som använ-
des under rekryteringen. Detta 
innebar att anställningsinter-

vjuerna skedde på distans via 
VR-glasögon. De arbetssökan-
de befann sig på Arbetsför-
medlingen, och arbetsgivaren 
i sina egna lokaler.
 Theo Andersson, en av initia-
tivtagarna till den virtuella re-
kryteringen, förklarar på Ar-
betsförmedlingens hemsida 
att arbetssökande och arbets-

givare möttes som avatarer i 
ett virtuellt rum. En av förde-
larna med VR-rekrytering att 
den försvårar diskriminering 
av kön eller etnisk bakgrund 
eftersom man är en konstgjord 
karaktär i den virtuella miljön, 
enligt Theo Andersson.

Helena Kaloudi

 Foto: TT

Elefantkalven 
kämpar för livet
BORÅS: På långfredagen födde 
elefanten Panzi sin första kalv 
på Borås djurpark. Men det 
finns ett problem. Kalven har 
inte kunnat dia sin mamma. 
Den namnlösa elefantkalven 
är idag fem dagar gammal och 
det är djurparkens personal 
som fått stödmata den. 
– Av någon anledning har kal-
ven inte kunnat dia mamman, 
den har inte hittat rätt, och kan 
inte suga rätt på spenarna, sä-
ger djurparkens veterinär The-
res Hård. En elefant diar i om-
kring två år. 

Göteborgs Posten

Två häktade för 
knivmord i Borås
BORÅS: Två män har häktats 
på sannolika skäl misstänkta 
för delaktighet i knivdådet på 
Hässleholmen i Borås. En man 
dog och två skadades i sam-
band med bråket i mars. 
Det var den 22 mars i år som 
det uppstod bråk mellan ett 
15-tal ungdomar på Hässlehol-
men i Borås. En 18-årig man 
dödades och ytterligare två 
skadades.
  – Polisen har hållt ett stort an-
tal förhör. Det har lett fram till 
att de två kunde gripas, säger 
chefsåklagare Lena Medelius. 

TT

Två häktade för 
kidnappning
FÄRGELANDA: I lördags häkta-
des två personer på sannolika 
skäl misstänkta för människo-
rov och grov misshandel, det 
efter att en kvinna blivit bort-
förd och misshandlad i Färge-
landa kommun för ungefär en 
vecka sedan.
 – Det är en kvinna som har 
blivit kidnappad och rejält och 
allvarligt slagen med tillhyg-
gen, sa kammaråklagare Ro-
bert Beckard då till P4 Väst 
.Under måndagen häktades yt-
terligare två personer, en man 
i 20-årsåldern och en kvinna i 
45-årsåldern.

Göteborgs Posten

Kalven Panzi.  
 Foto: Göteborgs posten



GÖTEBORG

I KORTHET

10   

REDIGERAT AV:  ALICE LINDÉN

20 APRIL 2017

KUNGSBACKA: Den interna-
tionella street food-markna-
den är tillbaka i Kungsbacka. 
Under fyra dagar bjuds det 
på allt från brittiskt godis till 
känguru-hamburgare. 

– Marknaden blev en succé 
förra året och vi hoppas att 
det kommer gå lika bra i år, 
säger Jessica Blume, platsut-
vecklare på näringslivsenhe-
ten i Kungsbacka kommun.

Det är strålande sol och glad 
stämning på Kungsbacka torg 
på onsdagsmorgonen när för-
sta dagen av Gerauds ’’Inter-
national Street Market’’ går av 
stapeln. Marknaden har precis 
öppnat men nyfikna besökare 
i alla åldrar cirkulerar runt de 
olika godis-, mat-, och souve-
nirstånden. 

 I år är det 30 olika stånd 
från 15 olika länder som slår 
upp sina tält och vagnar. Förra 
året när marknaden hade de-
but i Kungsbacka var det en-
dast cirka 15-20 utställare som 
deltog eftersom man ville göra 
en så kallad ’’testomgång’’ och 
se vad man fick för reaktio-
ner. Lyckligtvis var respon-
sen övervägande positiv och 
det blev en stor uppslutning 
på torget. Karin Johansson och 
Kristina Porath är två besökare 
som gör ett återbesök. 

 – Nu har vi ju precis kommit 
hit så vi har inte hunnit testa 
någon mat ännu men förra året 
var vi också här och då testa-
de jag en fransk pizza. Det var 
inte riktigt en sådan pizza som 
man är van vid men den var 
god, säger Karin Johansson.

DE BÅDA KVINNORNA tycker 
det är positivt att marknaden 
kommer till torget eftersom 
det behövs mer aktivitet där 
men det är synd att den bara 
kommer en gång om året.

 – Det är så grått och tråkigt 
här i vanliga fall, bara bilar 
och inga affärer. Det är bra att 
marknaden kommer hit men 
det behövs mer initiativ och 
fler liknande idéer, säger de.

 Jessica Blume håller med 
om det behövs mer aktivitet i 
staden. 

 – Jag tror att alla stadskär-
nor jobbar med att få mer liv i 

deras städer, både dagsliv och 
nattliv och det är kul att mark-
naden har blivit bemött med så 
mycket positiv respons, säger 
hon. 

 Den internationella street 
food-marknaden har vuxit 
gradvis sedan den första mark-
naden i Malmö 2008. Idag be-
söker marknaden 26 svenska 
städer, från södra till norra 
Sverige. 

 Jake Wass står och säljer 
australienska hamburgare 
med sin kollega och säger att 
Kungsbacka marknad är det 
tredje stoppet på Sverigetur-
nén som varar i sju månader. 

 – Vi älskar att komma hit ef-
tersom svenskarna älskar oss 
och vi älskar er. Förra året var 
Kungsbacka ett av våra bästa 
stopp, säger Jake Wass på aus-
traliensisk engelska. 

 Ambitionerna för de unga 
australienska killarna är höga 
i år. 

 – Vi tror och hoppas att vi 
kommer sälja lika bra i år som 
förra året, om inte bättre, säger 
han. 

 Vad säljer ni mest av? 
 – Känguruburgare. Svensk-

arna älskar det, säger Jake 
Wass.  

 Alexandra Nordwall

Street food-marknaden 
är tillbaka i Kungsbacka

Karin Johansson (till vänster) och 
Kristina Porath.  
  Foto: Alexandra Nordwall

Brittisk fudge i olika former och smaker säljs i ett stånd.  
 Foto: Alexandra Nordwall

Steet food-marknaden är tillbaka i Kungsbacka och i stånden finns allt från oliver till fugde och kängeruburgare.   Foto:  Alexandra Nordwall

GÖTEBORG: Lotta Engberg 
återvänder till Göteborg och 
Liseberg för ännu en allsångs-
sommar. 
”Lotta på 
Liseberg” 
inleder sä-
songen den 
19 juni och 
sänds i TV4, 
skriver nöj-
esparken i ett 
pressmedde-
lande.

Totalt blir det åtta allsångs-
kvällar mellan den 19 juni och 
14 augusti. Gästartisterna är 
dock ännu inte spikade. 

TT

Lotta Engberg 
 Foto: TT

Lotta på Lisberg
tillbaka i sommar

GÖTEBORG: På fredag släpper 
Miriam Bryant singeln Rocket. 
Låten är en del av den kom-
mande ep:n. Den göteborgs-
bördiga sångerskans vänner 
säger att låten går i en ny 
musikalisk riktning. Det håller 
inte Bryant med om.

 Jag blir stressad av att alla 
säger så, för jag har inte tänkt 
på det själv, säger hon.

 De tidigare singlarna är 
”Black car” och ”Everything”. 
Ep:n kommer även innehålla 
ytterligare tre låtar. 

TT

Miriam Bryant 
släpper ny singel

GÖTEBORG/BACKA: Succébo-
ken ”Trädens hemliga liv” av 
Peter Wohlleben har inspire-
rat till en teaterföreställning. 
Den 4 oktober har Backa Tea-
ter premiär på pjäsen ”Gläng-
tan”. 

 Regissören Lars-Eric Bross-
ner säger att det vetenskap-
liga innehållet i boken ibland 
känns helt osannolikt. Träd 
kommunicerar via sina rötter, 
tar hand om varandras av-
komma och upplever känslor. 
Den magiska vetenskapen för-
stärks med koreografi av Ceci-
lia Molocco.  

TT

Trädens hemliga 
liv blir teater

Författaren Peter Wohllebens bok blir 
teaterföreställning i Backa.  Foto: TT



11

REDIGERAT AV:  ALICE LINDÉN

20 APRIL 2017 SPORT

I KORTHET

ANGERED: Idrotts- och fören-
ingsnämnden har samman-
lagt fått 257 000 kronor att 
fördela på sommarlovsaktivi-
teter för barn och unga i kom-
munen. Den största delen går 
till fotbollsskolan.

Det är Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrå-
gor (MUCF) som har fördelat 
bidrag till landets kommuner. 
Pengarna skall gå till kostnads-
fria sommarlovsaktiviteter för 
barn och unga i åldrarna 6-15 
år. 2017 har Göteborgs stad till-
delats 17 miljoner kronor i bi-
drag, vilket är den största sum-
man av samtliga kommuner i 
landet. Av de här pengarna har 
sedan drygt 250 000 kronor 

hittills har fördelats till Idrotts- 
och föreningsnämnden.

 Nämden har därefter valt 
att fördela större delen av sum-
man till den sommarfotbolls-
skola som skall hållas i Ang-
ered i sommar. En mindre 
summa har även gått till Göte-
borg Beachhandball Club som 
skall hålla prova på-beach-
handboll i Skatås.

SYFTET MED BIDRAGET ÄR 
att det skall möjliggöra möten 
över sociala gränser och för-
delningen av bidraget sker uti-
från statistik över antalet barn 
i hushåll med försörjningsstöd. 
De kriterier som måste uppfyl-
las för sommarlovsaktiviteter-
na är att de ska:

 * vara kostnadsfria och rikta 
sig mot barn och ungdomar i 
åldrarna 6-16 år

 * ge barn och unga stimu-
lans och personlig utveckling

 * stimulera både flickors och 
pojkars deltagande

 * främja integration och 
skapa nya kontaktytor mellan 
barn av olika social bakgrund

 * genomföras så att alla barn 
behandlas lika vad gäller till-
gång och deltagande. Därför 
får ingen behovsprövning gö-
ras av de barn och unga som 
deltar i aktiviteterna.

 I och med att idrotts- och 
föreningsnämnden endast till-
delats ett mindre bidrag så val-
de förvaltningen att inte gå ut 
med information om möjlighe-

ten att söka bidrag. De valde is-
tället själva ut föreningar som 
de tyckte uppfyllde kraven för 
bidraget.

DET ÄR ANGERED MBIK, Lär-
je/Angered IF, Gunnilse IS och 
Sveakurd som tillsammans 
kommer erbjuda barn på låg- 
och mellanstadiet i Lövgärdet, 
Hjällbo och Eriksbo kostnads-
fri heldagsfotboll under vecka 
26 och 27. Dagarna kommer 
innehålla dels fysisk aktivi-
tet, men även varvas med te-
ori kring bland annat uppträ-
dande och kost/hälsa. Barnen 
kommer att serveras lunch. 
Sommarfotbollsskolan erbju-
der plats för 500 deltagare. 

Sofia Bednarek

Gratis fotbollsskola 
för Angereds unga

Att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn av olika social bakgrund, var några av kriterierna för 
att få bidrag för sin sommarverksamhet.  FOTO: Fredrik Sandberg/TT

Göteborgs Fotbollsförbund får 222 000 kronor till sommarlovssatsningen

TYSKLAND: Bayern Münchens 
tränare Carlo Ancelotti var ra-
sande på domarteamet efter 
uttåget ur Champions League 
i tisdags. Han tyckte att två av 
målen borde ha dömts till off-
side och att laget drabbades 
av en felaktig utvisning. Nu 
vill han införa videoteknik, nå-
got som Osman Yücel, domar-
konsulent på Göteborgs fot-
bollsförbund är skeptisk till.

Under matchen utvisades Bay-
ern Münchens Arturo Vidal 
felaktigt. Hans andra gula kort 
var i själva verket en perfekt 
brytning visade reprisbilderna. 
Dessutom visade repriserna att 
två av Cristiano Ronaldos tre 
mål gjordes från en offsidepo-
sition. Något som fick Carlo 
Ancelotti att rasa.

 – I kvartsfinalen måste det 
vara domare med mer kvalitet. 

Det är dags att introducera vi-
deo för domarna, sade Ance-
lotti.

 OSMAN YÜCEL, domarkon-
sulent på Göteborgs fotbolls-
förbund är inte lika säker på att 
videoteknik är rätt väg att gå.

 – Tjusningen med fotboll 
är att det är domarens bedöm-
ning som gäller.

 Osman Yücel är helt emot att 

stoppa spelet för att granska si-
tuationer. Han är däremot po-
sitv till teknik som avgör enk-
la ja eller nej-beslut, på samma 
sätt som målkameror.

 – Det är ingen bedömning 
om du står offside eller inte, så 
teknik för att avgöra om det är 
offside eller inte är jag positiv 
till, säger han. 

Jonas Berglund

Ny tränare 
för Borås Basket
BORÅS: För tio år sedan var 
Henrik Svensson med och 
spelade upp Borås i basket-
ligan. Nu blir han lagets nye 
tränare.

 Han ersätter Jonte Karlsson 
som inte fick förlängt kontrakt 
efter slutspelsuttåget i kvarts-
finalen mot Uppsala.

 Svensson har skrivit på för 
två år.

 ”Det var inget att fundera 
över. Det var bara att tacka ja 
direkt. Jag diskuterade inte 
ens med min sambo innan jag 
tackade ja”, säger Svensson i 
ett pressmeddelande.

TT

NHL-trio klar 
för Tre Kronor
SVERIGE: Tre Kronor har fått 
klartecken från ytterligare tre 
NHL-spelare.

  Det är Arizonas Oliver 
Ekman Larsson samt Gabriel 
Landeskog och Carl Söder-
berg, båda Colorado.

  Alla tre väntas kunna vara 
med i landskampen mot Ryss-
land den 27 april och är aktu-
ella för spel i VM i Tyskland 
och Frankrike som inleds den 
5 maj.

 Med de senaste tre tillskot-
ten har Tre Kronor fått klar-
tecken från elva NHL-spelare. 
Se hela listan på webben gote-
borgnu.se. 

TT

GÖTEBORG: IFK Göteborg tar 
avstånd från supportrarnas 
hånfulla ramsor och bande-
roller mot nykomlingen AFC 
Eskilstuna under måndagens 
match på Gamla Ullevi. Ban-
deroller och supporterramsor 
antydde att AFC är ett köpe-
lag som inte borde spela i all-
svenskan. På klubbens hem-
sida skriver klubbdirektör/
sportchef Mats Gren att det 
förekom ordval som de inte 
kommer att stå bakom och 
som ligger långt ifrån de vär-
deringar föreningen står för.

TT

Blåvitt backar 
inte ramsorna

Henrik Svensson byter Melbas mot 
Borås Basket.  Foto: TT
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För drygt ett år sedan vaknade jag av 
kraftiga värkar. Jag skulle föda mitt 
andra barn. Jag hade hört om mammor 

har blivit hemskickade för att de har kommit 
in för tidigt och för att det var fullbelagt på 
förlossningen. Det ville jag absolut inte vara 
med om så när min sambo gick iväg för att 
lämna vår dotter på förskolan stannade jag 
hemma och avvaktade.

Smärtan blev snabbt intensivare och än 
mer plågsam än tidigare. Det var dags att 
ringa förlossningskoordinatorn. Jag möttes 
av en elektronisk röst som sa Det är några 
samtal före dig. Paniken smög sig på. Jag var 
ensam hemma och ingen svarade på förloss-
ningen. Böjd och lutad mot sängen försökte 
jag andas igenom värkarna. In genom näsan, 
ut genom munnen, långsam andning. Den 
elektroniska rösten upprepade sig. Efter ett 
tag svarade äntligen en mänsklig röst. 

Tyvärr är det fullt i Göteborg, så du får åka 
till Varberg, sa förlossningskoordinatorn. Jag 
blev tyst. I flera sekunder. Jag var tvungen att 
samla mig, pressa tillbaka gråten och lycka-
des slutligen få fram några ord. Det går inte, 
jag kan inte att åka till Varberg. 

Som omföderska förväntas man att föda 
snabbare än vid första barnet. Enligt 1177 
tar det ungefär 4-8 timmar. Jag hade haft ont 
i snart 2 timmar. En resa från Göteborg till 
Varberg tar ungefär en timme. Rent statis-
tiskt skulle jag nog klara mig dit, men mag-
känslan sa något annat. Och jag tror ändå 
att barnmorskan på andra sidan luren hörde 
mig. Alltså förstod att det var allvar. För hon 
lyckades fixa fram en plats till mig på Möln-
dal. 

Om några veckor stänger förlossningen i 
Mölndal. Vad händer då? Kommer ännu fler 
skickas till Varberg? Vad händer om det blir 
fullt i Varberg? Blir man som gravid skickad 
till Borås? Trollhällan? Jag undrar såklart om 
det är etiskt försvarbart. Nej, är det givna 
svaret. Det är ju milt uttryckt ett delikat och 
något utelämnad situation den födande kvin-
nan är i.

Om man ser till vårbudgeten verkar det 
som om att politikerna har förstått 
allvaret i situationen. Eller kanske 
lyssnat på kritiken. För 500 miljoner 
extra ska avsättas till förlossnings-
vården i Sverige. Men frågan är om 
det är sent påkommet. Platser har 
redan dragits in. Avdelningar ska 
stängas.  

Från det att vi steg ur taxin 
i Mölndal kom bebisen efter 
tjugo minuter. Tre timmar 
efter förlossningen startade. 
Om inte den snälla barn-
morskan hade trollat med 
knäna hade min son fötts i 
en taxi på någon rastplats 
mellan Göteborg och Varberg.

Kolerakyrkogård 
tas i bruk igen

BRÄCke: för första gången i mo-
dern tid i Sverige skall en gammal 
kyrkogård återanvändas. det är 
Bräcke ödekyrkogård som kommer 
börja användas som askgravlund.

I början på 1800-talet började fler 
svenskar flytta till städerna. Detta i 
kombination med bristfällig person-
lig hygien och ohygieniska bostäder 

ledde till att vi i Sverige drabba-
des hårt av sjukdomen.

Mellan 1834 och 1874 rap-
porterades elva epedemier av 
Kolera i Sverige med totalt 37 
000 döda som följd. Bakterier-

na smittar via vatten eller då-
ligt tillagad fisk och skaldjur.

Idag är det dåliga förutsätt-
ningar för smittspridning av 
Kolera i Sverige och vi har inte 
längre sjukdomen i landet.

Det senaste stora ut-
brottet av Kolera var i 
Haiti då 300 000 fall av 
Kolera rapporterades 
och med över 5000 av-
lidna till följd. Detta var 
till följd av den stora 
jordbävningskatastro-
fen då många männis-
kor tvingades bo under 
sämre förhållanden och 
utan tillgång till rent 
vatten.

ÖdekyRkOgåRden i Bräcke etable-
rades under den första stora kolera-
epedemin 1834. Den användes även 
under senare epedemier och var i 
bruk under 50 år.

Anledningen till att den nu skall 
återanvändas är, enligt församlingen, 
för att möta en kommande ökad ef-

terfrågan på närbelägna 
gravplatser.

kyRkOgåRden kom-
mer att användas som 
askgravlund, vilket 
innebär att den är en 
plats med ett gemen-
samt gravområde. Kyr-
kogårdsförvaltningen 
tillhandahåller namn-
plakett och ansvarar för 
uppsättning och under-

håll under 25 år.
Du får inte lov att placera gravste-

nar, ljus, växter eller dekorationer i 
gravområdet, utan de utsmyckning-
ar som får göras skall ske på speciellt 
anvisad plats.

 Kyrkogården invigs idag 15.00 vid 
Dysiksgatan.

Sofia Bednarek

Ödekyrkogården i Bräcke användes som kolerakyrkogård mellan 1834 och 1884. Nu tas den åter i bruk - den här gången som askgravlund. 
 fOtO: Svenska kyrkan

Jordbävningen på Haiti 2010.
 BiLd: tomas Härenstam / tt

Förlossningen höll på att 
bli en mardröm
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