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EFTERMIDDAG: 
Växlande  
molnigt med 
risk för regn.  
7-9 grader.

FÖRMIDDAG:
Mestadels 
soligt med 
måttlig vind 
kring väst.
5-8 grader. Halvklart

Molnigt

Bostadsbyggandet kommer nå nya höjder under de närmsta åren, men frågan är om det kommer räcka.  FOTO: Jonas Berglund

nn Det står 191 493 personer 
uppskriva i den kommunala 
bostadskön. Genomsnittet att 
få en lägenhet ligger på 4,5 års 
väntetid. Dessutom beräknas 
befolkningsmängden öka och 
redan 2026 förutspår den Sta-
tistiska central byrån (SCB) att 

Sverige kommer nå nästa mil-
jonmilstolpe. 

Detta tillsammans med den 
stora bostadsbristen gör att det 
är svårt att bygga i en takt där 
man dels löser bristen samt 
kompenserar för befolknings-
ökningen. 

Fastighetsdirektören för Göte-
borgs stad säger att man kan 
jämföra de aktuella bostads-
planerna med 1960-talets mil-
jonprogram. Precis som då 
kommer bostäderna till störs-
ta delen bli flerfamiljehus, där 
hälften är hyresrätter och stu-

dentbostäder och den andra 
hälften bostadsrätter. Askim, 
Förlunda, Högsbo och Lundy 
är de områden i Göteborg som 
kommer stå för mer än hälften 
av bostäderna. 
 
 SIDORNA 4-5 

20 000 nya bostäder 
– men räcker det? 
Kommunens jubileumslöfte täcker bara en tiondel av bostadskön

nn Trots att Sveriges folkhälsa 
är bra ur ett globalt perspektiv 
lider drygt femtio procent av 
antingen övervikt eller fetma. 
En årsrapport från Folkhälso-

myndigheten visar att ju lägre 
utbildning du har desto sämre 
än din hälsa. Människor med 
eftergymnasial utbildning mår 
överlag bättre än de som sak-

nar utbildning. Bland högutbil-
dade anser över 80 procent att 
de har en god hälsa.

– Det finns ett tydligt sam-
band mellan utbildning och 

folkhälsoproblem och vi måste 
jobba politiskt med att komma 
åt de bakomliggande proble-
men, säger Fatima. 
  SIDORNA 6-7

Lågutbildade i riskzonen för övervikt

Krönika: 
Gör om, 
gör rätt!

 Foto: Lars Carlsson/Kungsback loppet

SKOLA: Igår lades det fram 
ett förslag från skolkommi-
sionen om att skolvalet ska 
bli obligatoriskt och att man 
ska lotta ut platser till de 
utbildningar med för många 
sökande. Bland Göteborgs 
skolor råder det delade me-
ningar om förslagets eventu-
ella förtjänster.
 
 SIDORNA 2-3

Skolförslag 
kritiseras

Äldsta loppet 
springs igen 

SPORT: På lördag eftermid-
dag går Kungsbacka loppet 
av stapeln för 120:e gången. 
Men det är inte är vilket 
lopp som helst utan värl-
dens äldsta. 
  – Vi är väldigt stolta över 
det, vi vill att det ska vara 
en tradition som lever vida-
re, säger Lars Hansson, en av 
arrangörerna. 
En av löparna är Marcus 
Käppi som springer för Göte-
borgsklubben Solvikingarna. 
 
 SIDAN 9

I en ny rapport  från Göte-
borgs stad summeras det 
unika projektet ’’Snacka 
sex’’. Projektet har sedan 
hösten 2015 gett hemlösa i 
Göteborg möjlighet att prata 
om sex, relationer, utsatthet 
och droger.

Enligt projektledaren Eri-
ka Wikström är sexuell hälsa 
bland socialt utsatta en fråga 
som det pratas om för lite i 
samhället.  
 
 SIDAN 5

Samtal kring sex 
bland hemlösa
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Åsikter skiljer sig          kring skolförslag
Det nya förslaget får 
både ris och ros bland 
elever och rektorer. 
GÖTEBORG: Igår lade Skol-
kommisionen fram ett för-
slag om att skolvalet ska bli 
obligatoriskt och att man 
ska lotta ut platserna till ut-
bildningar med för många 
sökande. Bland Göteborgs 
skolor råder det delade me-
ningar om förslagets even-
tuella förtjänster.

Utredningen har pågått i 
två år och igår presentera-
des slutbetänkandet. Försla-
get innehåller flera nyheter, 
men mest uppmärksamhet 
har förslagen om ett obliga-
toriskt skolval och lottning 
vid för många sökande fått. 

 Johan Fredriksson är 
huvudman på 6-9-skolan 
Centrina Lindholmen, han 
tycker att det är bra att ut-
redningen slår fast att det 
fria skolvalet ska vara kvar. 
Han menar däremot att det 
är för lite och för sent.

 – Man vill hitta enkla lös-
ningar på svåra problem, sä-
ger han.

 Johan Fredriksson referar 
till utredningens mål med 
förslagen. Genom att göra 
skolvalet fritt redan från för-
skolan och grundskolan vill 
Skolkommisionen att segre-
gationen i skolan ska mins-
ka. I dag menar man att det 
är främst högutbildade för-
äldrar som sätter sina barn i 
kö till populära utbildning-
ar redan i barnens unga år. 
Johan Fredriksson är skep-
tisk till att förslaget kommer 
göra någon skillnad.

 – Man pratar om att sät-
ta folk på bussar, men det 
kommer inte lösa någonting. 
Barnen från Bergsjön kom-
mer inte åka in till de po-
pulära skolorna i centrum 
ändå, säger han.

 
HUVUDMANNEN PÅ Centri-
na Lindholmen är inte bara 
kritisk till förslagen i sig. 
Han tror också att det kom-
mer att bli svårt att genom-
föra förslagen i praktiken.

 – Redan idag är det jät-
tekänsligt kring vilka barn 
som får gå på vilka skolor. 
Det här kommer inte för-
bättra den situationen, säger 
han.

På Fenersta Centrum, som 
också är en 6-9-skola är ton-
gångarna de motsatta. Rek-

torn Helene Ottesgård är 
mycket positiv till förslaget 
om att skolvalet ska bli obli-
gatoriskt för alla.

 – Idag kommer många till 
oss från en skola ett år och 
från en annan skola ett an-
nat år. Det här förslaget kan 
ge fler nya möten för elev-
erna och det blir mer av en 
nystart för alla när man får 
träffa nya människor, säger 
hon.

Även till förslaget om lott-
ning har Helene Ottesgård 
en positiv inställning.

 – Det gör också att elever 
med samma socioekonomsi-
ka bakgrund sprids ut mer. 
Föräldrar vill faktiskt ofta 
att deras barn ska komma 
bort från inlärda mönster. 
Man smittas ju av den kul-
tur som gäller på en skola, är 
många studiemotiverade på 
en skola påverkar det alla. 
Det samma gäller även den 
spontanitet som kommer 
från elever från mer utsatt-
ta områden. I den bästa av 
världar kommer det här bli 
grund för en bra integration, 
säger hon.

 
NÅGRA ELEVER PÅ Centrina 
Lindholmen håller inte med 
sin huvudman. De är mer 
inne på rektorn från Ferne-
sta Centrums linje. Eleverna 
som vill vara anonyma är 
positiva till lottning istället 
för geografisk placering.

 – Min lillasyster som 
skulle börja på skolan förra 
året fick inte gå med sina 
kompisar. Hennes kompi-
sar hade förtur på grund 
av att deras syskon gick på 
den skolan. Istället placera-
des min syster i den skola 
som låg närmast, säger en 
av eleverna.

Eleverna tycker också att 
det är positivt med klas-
ser med personer från olika 
bakgrunder.

 – Det blir tråkigt om man 
har samma typ av personer, 
säger en annan elev.

 

Jonas Berglund Fenersta Centrum skolans rektor är positiv till det nya skolförslaget.  Foto: Jonas Berglund

The Hives spelar
på Liseberg

GÖTEBORG: The Hives läg-
ger till Göteborg på listan över 
årets spelningar. Den 15 sep-
tember spelar bandet på Lise-
bergs stora scen, skriver nöjes-
parken i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare är det känt 
att The Hives, som släppte 
senaste albumet ”Lex Hives” 
2012, även spelar i Åre den 
29—30 april samt på Gröna 
Lund i Stockholm den 8 sep-
tember.

TT

Foto: Ariel Schalit/TT

Hitler hyllades  
på födelsedag
UDDEVALLA: Tidigt i morse 
upptäckte polisen en bande-
roll med texten ”Grattis Hit-
ler” som hade hängts upp över 
E6 vid Hogstorp i Uddevalla 
kommun.
 Hakkorsflaggor har även his-
sats på olika håll i Malmö, och 
i Eskilstuna försökte två per-
soner göra samma sak, men 
de sågs av polis. Brottsrubrice-
ringen är försök till hets mot 
folkgrupp.
 – Det ska tydligen vara Hit-
lers födelsedag i dag. Det kan 
ha med det att göra, säger po-
lisens presstalesperson Calle 
Persson.

TT/Helena Kaloudi

Bidragsfusk 
ska förhindras
GÖTEBORG: Kommunstyrel-
sen i Göteborg har röstat ige-
nom ett förslag att införa utre-
dare med uppgift att motverka 
bidragsfusk. Motionen kom 
från Moderaterna som vill att 
Göteborgs Stad ska jobba an-
norlunda och kraftfullare för 
att bryta bidragsberoende och 
utanförskap. 

Man vill också införa ett 
krav på motprestation till den 
som blir beviljad försörjnings-
stöd, till exempel att man del-
tar i jobbsatsningar eller mot-
svarande. Ärendet har nu gått 
vidare till kommunfullmäk-
tige för beslut. 

Gustav Påhlsson
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Åsikter skiljer sig          kring skolförslag

+ Förslaget innehåller nationella målsättningar för bättre skolresultat, undervisningens kvalitet och likvärdigheten.

+ Skolhuvudmän, som rektorer, ska kunna nå tillräcklig kapacitet genom att staten bygger upp en stödjande och stärkande verk-
samhet med en skolmyndighet på regionnivå.

+ För att kunna fördela resurserna i skolan efter de behov som finns, föreslås en statlig delfinansering till undervisningen och elev-
hälsa.

+ För att öka kompetensen hos lärarna ska fler kompetensutbildningar vid sidan av den vanliga lärarutbildningen. Detta ska ge fler 
lärare möjlighet till behörighet.

+ Det ska i framtiden finnas ett professionsprogram för lärare och skolledare med syftet att de ska kunna bli ännu bättre.

+ Tydligare läroplaner ska öka trygghet och studiero, respektfullt uppträdande och elevens eget ansvar för skolarbetet.

+ Likvärdighet och minskad skolsegregation ska uppnås genom ett system med aktivt skolval till förskoleklass och grundskola. Vår-
nadshavare och elever ska få stöd i sitt val genom god information.

Källa: Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande, på DN Debatt

Centrina Lindholmen. Foto: Jonas Berglund

DETTA ÄR SKOLKOMMISSIONENS FÖRSLAG: 

30 dagsböter för 
smäll på skola
UDDEVALLA: det var i januari 
som tre 15-åriga pojkar tände 
varsin smällare på sin skola 
under en rast. Smällen blev så 
kraftig att en plåtbit från fasa-
den flög iväg och lkunde ha 
träffat något. Nu döms pojkar-
na till 30 dagsböter vardera. 

Tingsrätten anser att pojkar-
na var medvetna om risken, 
efetersom de snabbt sprang 
iväg från platsen efter att de 
tänt på. Brottet betäcknas inte 
som grovt men alla tre döms 
för allmänfarlig vårdslöshet. 

TT/Emma Holmsen

Fritidsbank slår 
upp portarna

FRÖLUNDA På lördag är det 
dags för invigningen av Fri-
tidsbanken på Frölunda Torg. 
Fritidsbanken är en plats där 
man utan kostnad kan låna 
sport och fritidsutrustning 
som lämnats in begagnade. 
Lördagens invingning pågår 
från 11.30-15 och som besöka-
re kan man kolla in lokalerna, 
äta lite tilltugg och träffa lo-
kala sportprofiler. 

Emma Holmsen

Fotot: Fritidsbanken

Mariagatan blir 
till cykelgata
HISINGEN: Mariagatan byggs 
om till en bättre plats för cy-
klister. Med start i slutet av 
april kommer arbetet delas in 
i etapper. Biltrafiken kommer 
delvis vara avstäng, men spår-
vagnar, gående och cyklister 
kommer kunna ta sig fram på 
gatan. 

Den första etappen plane-
ras att ta ungefär en månad 
och som resenär uppmanas 
man att följa hänvisningsskyl-
tarna Arbetet kommer pågår 
till hösten 2017 och är en del i 
upprustningen av Mariaplan. 

Emma Holmsen
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Bostäderna räcker inte 

Över 20 000 nya bostäder planeras byggas men bostadsbristen 
och befolkningsökningen gör att byggtakten ändå inte räcker

Bostadsbyggandet kommer nå nya höjder under de närmsta åren, men frågan är om det kommer räcka.  FOTO: Jonas Berglund

Planen är att 20 000 nya bostäder ska stå klara om 4 år, samtidigt som befolk-
ningen förväntas öka till 30 000.  Foto: Jonas Berglund

Foto: Jonas Berglund

Foto: Jonas Berglund

Foto: Jonas Berglund

GÖTEBORG: Fram till Göte-
borgs 400-årsjubileum år 
2021 är planen att 20 000 nya 
bostäder ska stå klara. 

Men bostadsbygget hamnar 
i konflikt med befolkningsök-
ningen. Under samma period 
beräknas befolkningen öka 
med över 30 000 personer. 

Under året beräknas 3000 nya 
bostäder bli inflyttningsklara i 
Göteborg. Detta är en viss ök-
ning mot de i genomsnitt 2400 
färdiga bostäderna per år som 
har byggts de senaste fem åren.

 Om två år kommer det att 
byggas dubbelt så många och 
därefter kommer takten fort-
sätta öka till nästan 8000 pla-
nerade bostäder år 2021. 

Därefter kommer byggtak-
ten att minska igen men kom-

mer fortsatt ligga på högre ni-
våer än de har gjort de senaste 
åren.

 SAMTIDIGT SOM NYA bostäder 
byggs ökar befolkningen i Gö-
teborg och hela Sverige stadigt. 
Enligt prognoser från Statistis-
ka centralbyrån, SCB, beräknar 
vi nå nästa miljonmilstolpe i 
Sverige redan år 2026. 

I Göteborg väntas befolk-
ningsökningen hålla ännu hö-
gre takt än för riket i stort. Idag 
är vi drygt 565 000 göteborga-
re och vi beräknar ha ökat till 
närmare 640 000 under samma 
period.

 Befolkningsökningen i 
kombination med den stora bo-
stadsbristen som redan råder i 
Göteborg gör att det är svårt att 
bygga i en takt där man dels lö-

ser bristen samt kompenserar 
för befolkningsökningen. I slu-
tet på 2016 var det 191 493 per-
soner som var uppskrivna som 
bostadssökande i Göteborg på 
boplats.se och med i genom-
snitt 4,5 års väntetid för att få 
lägenhet.

ENLIGT MARTIN ÖBO, fast-
ighetsdirektör för Göteborgs 
stad, så är byggtakten fram till 
år 2021 likvärdig med den som 
var under miljonprogrammens 
tid. Och precis som då så kom-
mer bostäderna även nu att till 
största delen bli flerfamiljshus. 

Hälften planeras bli hyres-
rätter och studentbostäder och 
resten skall bli bostadsrätter.

 Hela Göteborg kommer att 
påverkas av bostadsbyggandet 
men de stadsdelar som sticker 

ut är Askim-Frölunda-Högsbo 
och Lundy som tilllsammans 
kommer stå för mer än hälften 

av de nya bostäderna.
Sofia Bednarek/ 

Julia Fredriksson
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GÖTEBORG: I en ny rapport 
sammanfattas det unika pro-
jektet Snacka sex, ett projekt 
som har gett hemlösa möjlig-
het att prata om sex, relatio-
ner, utsatthet och droger. En-
ligt rapporten har behovet av 
samtal varit stort.

Under hösten 2015 startade 
projektet Snacka sex som gett 
hemlösa på boenden i Göteborg 
möjlighet att delta i gruppsam-
tal kring sex och samlevnad. 
Under samtalen, med syfte att 
stärka sexuell hälsa hos vux-
na personer som befinner sig i 
hemlöshet, har man har berört 
frågor kring kroppen, droger, 
relationer och sex. 

 – Sexuell hälsa bland socialt 
utsatta är en fråga ingen egent-
ligen pratar om, men vi har sett 
en stark koppling mellan dessa 
och därför är det ett ämne som 
är viktigt att lyfta, säger Erika 
Wikström, projektledare.  

FÖRUTOM GRUPPSAMTALEN 
har projektledarna Erika Wik-

ström och Eva-Maria Eriksson 
också utbildat personalen i frå-
gor om sexuell hälsa. 

 – En av de viktigaste de-
larna i projektet har varit att 
visa att det går att beröra dessa 
frågor i socialt arbete utan att 
behöva vara någon expert.

 Snacka sex är det första pro-
jektet i Sverige som riktar sig 
till personer i hemlöshet och 
har finansierats av Folkhälso-
myndigheten. Sammanlagt 
har sjutton gruppträffar ge-
nomförts på åtta olika boenden 
i Göteborg. 

Idén till Snacka sex kom un-
der STINA-projektet, ett ut-
bildningsprojekt med syfte att 
öka kunskap kring sexuell häl-
sa och missbruksbehandling. 
Men efter detta såg man förut-
om utbildningsdelen också ett 
stort behov av att nå ut till de 
boende. 

 – Vi måste prata mer om 
detta då det är en stor del av 
varför många har problem 
med till exempel missbruk. De 
flesta problem går att lösa bara 
genom att göra ämnet pratbart, 
säger Erika Wikström.

HEMLÖSA ÄR OFTA mer sexu-
ellt utsatta än andra och pro-
jektet visade att en stor del av 
deltagarna hade erfarenhet av 
övergrepp och våld. För många 
var drogerna ett sätt att dämpa 
skamkänslor och ångest. 

 – Det är väldigt positivt att 
projektet öppnat upp för mer 
samtal kring ett ämne som 
varit väldigt privat och tabu-
belagt, och det måste vi fort-
sätta prata om, säger Erika 
Wikström. 

 Julia Fredriksson

Viktigt 
att prata 
om sex 
bland 
hemlösa

trots stora satsningar

Ett syfte med projektet är att öka kunskap kring sexuell hälsa.  Foto: Pontus Lundahl/TT

Besiktning inför 
Västlänken
 GÖTEBORG: Under april på-
börjar Trafikverket förbesikt-
ningen av de byggnader som 
kommer att ligga i närheten av 
den kommande Västlänken. 
Under arbetet kommer befint-
liga sprickmönster att doku-
menteras, samt andra eventu-
ella skador inomhus, utomhus 
och i källarutrymmen.

 – Det är ungefär 1 600 fast-
igheter som ska besiktigas. I 
samband med arbetet kommer 
besiktningsmännen behöva gå 
in i lägenheterna, säger Alex-
ander Lätt, kommunikatör på 
Trafikverket.  

 Arbetet beräknas pågå till 
april 2018.

 
Gustav Påhlsson

Skanska säljer 
Göteborgshus
GÖTEBORG: Byggkoncernen 
Skanska säljer fastigheten Pi-
ren2 i Göteborg för cirka 410 
miljoner kronor till bolaget 
Platzer, enligt de båda bola-
gen.

 Försäljningen kommer att 
bokföras i andra kvartalet 
2017, skriver ABB i ett press-
meddelande. Kontorsfastighe-
ten, med en total yta på 9 000 
kvadratmeter, är fullt uthyrd 
till Volvos och Autolivs sam-
ägda bolag Zenuity AB.

 TT

Priser på 
fritidshus ökar

VÄSTRA GÖTALAND: Priserna 
på fritidshus har ökat i Västra 
Götaland enligt Fastighets-
byrån. Snittökningen i riket 
ligger på 18 procent, medan 
prisökningen i Västra Göta-
land ligger på 21 procent. Pri-
serna i Skövde och Tjörn har 
ökat mest, och i botten på lis-
tan hamnar Tibro, Ulricehamn 
och Lidköpings kommun. 
I den sistnämnda har pri-
serna minskat med 19 procent, 
skriver SVT Väst.

 
Helena Kaoludi

 Foto: Hasse Holmberg/TT
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Tider har föränd-
rats. Att promenera 
till affären är inte 
längre ett alternativ 

när man med ett klick kan 
beställa hem färdiga matkas-
sor. 

”Prova vår nya hemleve-
rans av nyttiga och ekologis-
ka färskvaror!”. Ironin i det 
här. Att vara för lat för att 
gå till affären - så vi klickar 
hem vår nyttiga mat istället. 

Just därför är käftsmällen 
från Folkhälsomyndighe-
tens senaste rapport inte lika 
hård. 

JAG ÄR FÖRVÅNAD, men 
samtidigt inte. Drygt hälf-
ten av Sveriges befolkning, i 
åldern 16-84, lider av över-
vikt eller fetma. Det är alltså 
varannan svensk. Rapporten 
visar att det behövs kraftful-
la satsningar på folkhälsan i 
Sverige säger myndighetens 
generaldirektör. Det behövs 
rätt informationsinsatser sä-
ger jag.

Så hur gör man egentli-
gen? Ska vi ta ifrån barnen 
deras godispåsar? Sluta ser-
vera buffé på restauranger? 
Eller borde vi samtala med 
varandra - försöka att förstå? 
Det sistnämnda låter nytti-
gast om man frågar mig. Om 
svenska skolor hade utbildat 
våra barn i ämnet och föräld-

rar drog sitt strå till stacken 
är jag säker på att siffrorna 
hade sett annorlunda ut. 

VI BEHÖVER VUXNA som tar 
ansvar genom att visa bar-
nen att det är onödigt att ta 
bilen till Hemköp runt hör-
net. Vi behöver lärare som 
utbildar elever i hur man 
äter med ansvar. För det är 
precis vad som behövs: att 
svenska befolkningen blir 
medveten. 

Trots att vi bor i ett mo-
dernt informationssamhälle 
där information, precis som 
matkassor finns ett klick 
iväg, står vi nu inför en ut-
maning. För mig är det märk-
ligt att Liseberg lyckas infor-
mera hela Göteborg om den 
senaste attraktionens pre-
miär, men folkhälsans siff-
ror lyser med sin frånvaro i 
politikers debatt kring varför 
skolresultaten blir allt sämre. 

ENDAST EN tjugondel av 
alla medicinska resurser på 
hjärtkärlsjukdomar i väst-
världen är inriktad på vård 
för barn. Det går inte att 
neka att välfärd och hälsa 
går hand i hand - hur ska vi 
orka dra samhället framåt 
annars? 

Var femte tonåring beräk-
nas vara överviktig i USA 
och i Sverige ligger vi tyvärr 

inte långt efter. Kommu-
ner som delar ut buss-
kort till alla barn kanske 
borde vara mer selek-
tiva med detta. Kan-
ske vore det bättre 
om barnen som bor 
centralt får cyklar 
att ta sig till skolan 
med. Kanske vore 
det bättre om 

gymkort blev 
betydligt bil-
ligare och 
mer tillgäng-
liga. 

Jag vet 
inte. Jag är 
inte någon 
forskare. 
Men jag vet 
att det har 
gått för långt. 
Och jag är 
rädd för att 
vi inte kan 
stoppa det.

 Hamase Tafakori

Gör om, gör rätt Fetma och övervikt        vanligare hos lågutbildade

Den nya rapportern från Folkhälsomyndigheten visar bland annat att hälften av Sveriges befolkning lider av övervikt eller fetma.  Foto: TT

LISTA
Näringsfysiologen 
Ingrid Larssons 
tre bästa tips för 
bättre hälsa...

1 Ät hälsosamt
– Man hittar bra 
och konstruktiva 

råd på livsmedelsver-
kets hemsida, säger 
hon. 

2 Daglig motion
 – Stå upp och 
jobba, ta trap-

porna istället för his-
sen, gå av spårvagnen 
några hållplatser innan 
din vanliga hållplats 
och gå sista biten eller 
cykla istället för att ta 
bilen. De små delarna 
ger sammantaget en 
bra effekt och är man 
av normalvikt så fun-
kar daglig aktivitet för 
att behålla sin vikt.
 

3 Väg dig
 – Håll koll på 
vågen emellanåt.   

 Foto: TT

SAHLGRENSKA: Ju lägre ut-
bildning du har desto sämre är 
din hälsa, visar en årsrapport 
från Folkhälsomyndigheten. 
Och att alla ska ha samma för-
utsättningar när det kommer 
till hälsa är en grundförutsätt-
ning. 

Folkhälsan i Sverige ser bra ut 
ur ett globalt perspektiv. Men 
ändå är drygt 50 procent över-
viktiga eller lider av fetma 
bland personer 16-84 år visar 
årsrapporten från Folkhälso-
myndigheten. 

Rapporten redovisar också 
stora skillnader mellan perso-
ner med olika utbildningsnivå-
er och att en ökning av fetma 
skett hos alla grupper. Män-
niskor med eftergymnasial ut-
bildning mår överlag bättre än 
de som saknar gymnasieut-
bildning. 

BLAND HÖGUTBILDADE anser 
över 80 procent av gruppen att 
de har god hälsa jämför med 
bara 66 procent i gruppen som 
saknar gymnasieutbildning.  

 – Det finns ett tydligt sam-
band mellan utbildning och 
folkhälsoproblem och vi måste 
jobba politiskt med att komma 
åt de bakomliggande proble-
men, säger Fatima Azerkan på 
Folkhälsomyndigheten. 

 Fatima Azerkan menar att 
när gruppen som saknar gym-
nasieutbildning minskar blir 
de socioekonomiska klyftorna 
mindre och folkhälsan bättre. 
I år har den så kallade socia-
la gradienten ökar vilket be-
tyder att människors hälsa i 
allmänhet är sämre ju längre 
personens socioekonomiska 
position är. Gruppen har mins-
kat över åren men nästan en 
tredjedel av gymnasieelever-
na avslutar inte sin utbildning 
inom fyra år. 

 – En god och jämlik häl-
sa är en grundförutsättning 
för samhällets utveckling och 
arbetet för en bättre folkhäl-
sa måste bli en viktig del i all 
samhällsplanering, säger Jo-
han Carlson, generaldi-
rektör på Folkhälso-
myndigheten i ett 
pressmeddelande. 

PERSONER MED 
lägre utbildning och 
lägre socioekonomisk 
ställning har större risk att 
bli överviktiga. Enligt Ingrid 
Larsson, näringsfysiolog på 
Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset beror det på kunskaps-
brist hos denna grupp. Med 
det menar hon sambandet mel-
lan levnadsvanor och hälsa. 

Men det beror också på att man 
inte tror man har råd att köpa 
hälsosam mat och att man inte 
har råd att göra aktiviteter som 

att åka på semester eller 
göra andra roliga ak-

tiviteter. 
 – Godis och 

snacks får sätta 
guldkant på varda-

gen istället, säger Ing-
rid Larsson. 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 
jobbar med att informera de 
som arbetar regionalt med 
folkhälsofrågor och med folk-
hälsofrågor och framför allt 
övervikt och fetma på sjukhus 
och i landsting och i dagarna 

ska regeringen också komma 
med ett förslag där arbetet med 
fetma ska ses över och kost och 
fysisk aktivitet ska diskuteras. 
I nästa vecka ska Folkhälso-
myndigheten också gå ut med 
informationsbroschyrer om 
övervikt där uppdelning på 
kön, ålder, utbildning och regi-
on kommer att göras. Men Ing-
rid Larsson på Regionalt Obe-
sitascentrum säger att det är 
svårt att nå ut med kampanjer 
för att förhindra övervikt. 

 – Informationskampanjer 
har en vetenskapligt bevisat li-
ten effekt på människors lev-
nadsvanor, säger hon. 

Elisabet Gustafsson
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51% 
av Sveriges 
befolkning lider av 
övervikt eller fetma

Foto: Cornelius Poppe / TT

Så här många lider av övervikt och fetma

52%

57%

43%

utan gymnasial utbildning

med gymnasial utbildning

med eftergymnasial 
utbildning

 Källa: Folkhälsomyndigheten

Misstänkta kid-
nappare släppta
KARLSKRONA: I tisdags kom 
ett larm om en flicka i 15-års-
åldern som förts bort från sin 
skola i Karlskrona. Flickan 
hittades senare på en låst tåg-
toalett i Landskrona. Två män 
som blev gripna och suttit 
anhållna som misstänkta för 
människorov, har nu släppts 
på fri fot.

 TT

Mer val i för  
assisterade 
SVERIGE: Personer som är i 
behov av personlig assistans 
ska själva få välja vilken utfö-
rare man vill ha. Enligt riks-
dagen borde möjligheten till 
detta val vara en självklarhet. 
Därför vill man nu att reger-
ingen återkommer med förslag 
om hur reglerna ska tillämpas. 
Även den som får sin person-
liga assistans från kommunen 
bör få rätt att välja utförare.

 
Gustav Påhlsson

Lunchpriserna 
ökar i städerna

SVERIGE: Gastrogate har räk-
nat ut snittpriset för en lunch i 
Sveriges städer.

 Priserna är högst i Örebro, 
där snittet ligger på 98 kro-
nor. Näst dyrast är Stockholm, 
följt av Västerås och Uppsala. 
Eskilstuna är billigast. Där 
kostar en lunch 84,30 kronor. 
Malmö är den enda staden av 
de redovisade där priset för en 
lunch gått ner.

 – Det är svårt att säga om 
det beror på ökad konkur-
rens eller prispress, säger Elias 
Norström, vd och grundare av 
Gastrogate. 

TT

 Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
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GÖTEBORG: I helgen drar 
Göteborgs egen jazzfestival 
igång. Både internationella 
och nationella artister är bo-
kade till Gamlestaden jazz 
som pågår i tio dagar. 

På lördag inleds GMLSTN 
Jazz, eller Gamlestaden jazz-
festival, som det uttalas. Gö-
teborg gästas av jazzmusiker 
från runt om i världen, och ar-
rangörernas mål är att erbjuda 
en unik, kulturell upplevelse.   

 – Jazz kan vara så otroligt 

mycket mer än vad folk tror. 
Jag tror verkligen att alla kan 
uppskatta musiken, säger Wil-
liam Soovik, projektledare för 
festivalen.

WILLIAM SOOVIK tycker om 
konceptet att arrangera en fes-
tival inom en speciell musik-
stil, men menar samtidigt att 
jazz som genre blivit bredare. 
Under 40-talet betydde ordet 
en sak, idag en helt annan. 

 – Jag är själv jazzmusiker 
och ibland spelar jag saker 

rockinfluerade saker som på-
minner om Led Zeppelin, men 
folk kallar det fortfarande för 
jazz, säger han. 

 Upplägget för festivalen 
skiljer sig lite från tidigare år 
och fokus ligger nu ännu mer 
på samarbetet mellan olika 
aktörer. William Soovik me-
nar att det finns mycket bra att 
hämta i staden, därför är en av 
festivalens ambitioner att nåla 
fast Göteborg på den moderna 
jazzkartan. Man behöver bara 
arbeta för att presentera det på 

ett bra sätt.  
 – Det finns jättemycket bra 

jazz i Göteborg och Sverige. 
Och eftersom vi är flera ar-
rangörer som samarbetar i år, 
försöker vi bredda utbudet yt-
terligare. Det känns jättekul, 
säger han.  

  
FESTIVALEN BÖRJAR på lör-
dag och fortsätter i tio dagar, 
till och med den 29 april. Det 
blir mellan två och tre konser-
ter per dag. För att möjliggöra 
detta har arrangörerna valt att 

hålla festivalen på flera olika 
spelställen runt om i staden. 
Några av dessa är Oceanen vid 
Stigbergstorget, Frilagret vid 
Rosenlund, Härlanda Fäng-
else i Härlanda och den klas-
siska jazzklubben Nefertiti vid 
Grönsakstorget. 

 – Vi har väl lagt lite större 
akter under den sista lördagen 
på festivalen. Men överlag för-
söker vi sprida ut bokningarna 
så mycket som möjligt, säger 
William Soovik.

Gustav  Påhlsson

Jazzfestival intar 
hela vida Göteborg

Artisten Spiri  spelade förra året under GMLSTN FOTO: Privat

Konstrundan i Majorna firar 20 år 
MAJORNA: Göteborgs största konstrunda 
firar 20års-jubileum i helgen. Totalt 73 
konstnärer kommer att delta.  

– Vi hoppas på mycket glada männis-
kor, säger Anna Törnqvist ordförande och 
konstnär. 

Röda Sten är centrum för konstrundan 
men man kan också ta sig med buss från 
Röda Sten till andra platser i Majorna där 
konstnärer har sina ateljéer. Där kan man 
sedan prata med konstnärerna och se på 
när de arbetar. Det finns allt från skulptur 
och smyckeskonst till måleri. I år firar kon-
strundan 20 år. 

 – Det blir extra festligt, vi kommer att 

dela ut ballonger och spela extra mycket 
musik, säger Anna Törnqvist.

 På grund av 20års-jubiléet så kommer 
det också att anordnas en tävling där man 
som besökare har möjlighet att vinna ett 
konstverk.

KONSTRUNDAN STARTADES 1998 och 
drivs av konstnärer i stadsdelen. I år för-
väntas det komma runt 5000 besökare och 
det är dessutom extra många utställare i 
år. Totalt 73 konstnärer deltar, vilket är en 
markant ökning jämfört med föregående 
år då 60 konstnärer deltog. 

 – Det är en konstrunda som vuxit år för 
år och som nu är större än någonsin. Det 

blir ett trevligt möte mellan oss konstnärer 
och vår publik, säger Anna Törnqvist. 

Jennie Ölund

Konstrundan besökare på Röda Sten 
förra året.
 FOTO: kimgbg.se

Röda Sten är konstrundans centrum. Foto från 2016 
års evenemang. 
  FOTO: kimgbg.se
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INNEBANDY: I kväll klockan 18 
är det dags för tekning i åtta 
av Göteborgs innebandyhal-
lar. Det är starten för den 29:e 
upplagan av Mölndals ung-
doms cup. En tävling där fokus 
är på schysst spel.

I årets upplaga av cupen möts 
120 lag från hela norden och 
även Tjeckien. Det är första 
gången sedan tävlingen börja-
de arrangeras som fyra länder 
har med representanter och 
dessutom är det nytt rekord i 
antal deltagare. 

 Pontus Berger, tävlings- och 
domaransvarig i Mölndals 
ungdsoms cup tror att en an-
ledning till varför de lockarna 
till sig så många deltagare är 
att tävlingen alltid sammanfal-
ler samma helg som Liseberg 
öppnar. En annan anledning 
till det höga deltagandet är 
att organisationen satsar extra 
mycket på att det ska bli en bra 
tävling.

– Vi vill göra en väl arrange-
rad cup i ett lagom format. Alla 
ska ha roligt och det ska vara 
en trevligt. Det ska vara ett po-
sitivt hallklimat.

MED POSITIVT hallklimat me-
nas att man arbetar utifrån en 
värdegrund. Att man tillsam-
mans har vissa gemensamma 
regler som alla ska anpassa sig 
efter. Vare sig man är spelare, 

domare, tränare, eller åskåda-
re. 

En av reglerna som Möln-
dals ungdoms cup har är att 
man ska använda ett vårdat 
språk i alla sammanhang.

 – Det är inte bara i hallen vi 
arbetar med detta, det är ock-
så viktigt att vad man säger till 
varandra även efter matchen 
och på internet, säger han. 

 Om någon av spelarna skul-
le använda ett svära eller tra-
kassera någon under match är 
det upp till domaren att dela ut 

ett matchstraff. Om det skulle 
ses som väldigt allvarligt eller 
om företeelsen upprepas kan 
klubben också varnas. Men det 
vanligaste är att det ett samtal 
förs. 

 – Om en förälder exempelvis 
uttrycker sig illa under match 
måste arrangörerna ta tag i det. 
Man får tala om att det inte är 
accepterat med svordomar el-
ler påhopp och att den perso-
nen inte är välkommen här om 
den inte slutar, säger han.

EN ANNAN DEL för att skapa 
ett positivt hallklimat är att de 
yngsta ungdomarna som är 12 
och 13 år inte har några tabel-
ler. De lagen spelar fyra match-
er i turneringen och ingen kan 
bli utvisad.

– Det ska inte vara en sådan 
tävlingsiver. Visst de tävlar 
mot varandra. Men det blir inte 
samma press som när det finns 
ett slutspel och en vinnare och 
förlorare. Det viktigaste är att 
alla har roligt under cupen.

Anna Wikman 

Schysst spel i fokus på 
Mölndals ungdoms cup

Förra året möttes Mölndals IBF - IBK Göteborg i öppningsmatchen för flickor födda 2001.  FOTO: muc.nu

MÖLNDALS  
UNGDOMS CUP

 
Turneringen arrangeras av 
Mölndals IBF och spelas 
mellan 21-23 april. 

Ungdomarna som deltar 
är mellan 12-18 år. 

Med sina 29 år är tävling-
en världens äldsta inne-
bandy cup för ungdomar.

LÖPNING: På lördag förmid-
dag går Kungsbackaloppet 
av stapeln. Men det är inte en 
vanlig tävling, det är nämli-
gen världens äldsta lopp som 
fortfarande arrangeras.  

– Vi är väldigt stolta över 
det, vi vill att det ska vara en 
tradition som lever vidare, 
säger Lars Hansson, en av ar-
rangörerna. 

Med 119 år på nacken är 
Kungsbackaloppet världens 
äldsta lopp som har hållits 
utan uppehåll och som fortfa-
rande arrangeras. Men det är 
inte lika många som känner 
till Göteborgsvarvets lillebror 
söder om storstaden. 

 – Vårt problem är att det inte 
är tillräckligt många som vet 
om oss, säger Lars Hansson, 
ordförande i Centralförening-
en för gymnastik- och idrotts-
föreningar i Göteborg.

 Föreningen har arrangerat 

loppet sedan 1898 tillsammans 
med flera olika ideella samar-
betspartners. Just nu arbetar 
de tillsammans med friidrotts-
klubben IF Rigor. De erbjuder 
flera olika distanser för flera 
olika målgrupper. Bland an-
nat är Kungsbackas kommun 
med och arrangerar ett lopp på 
2,7 km för personer med funk-
tionsvariationer. 

 – Vi har lite olika distanser 
som passar de flesta, men det 
är vårt halvmaraton på 21 km 

som är huvudattraktionen, sä-
ger Lars Hansson. 

EN AV DELTAGARNA som ska 
springa halvmaran är Marcus 
Käppi. Det är första gången 
han ska springa just Kungs-
backaloppet, men har tagit sig 
igenom flera långlopp tidigare. 
Göteborgsvarvet och Lidingö-
loppet är två av tävlingarna 
som står med på meritlistan. 

– Lidingöloppet är ju väl-
digt mycket terräng så det var 
en riktig måttstock på formen, 
så vi får se hur det här loppet 
känns nu, säger Marcus Käppi.

Han springer för Solviking-
arna, en göteborgsklubb för 
långdistanslöpning. Och det 
var via klubbkompisarna där 
som han fick upp ögonen för 
just Kungsbackaloppet. 

– Många i klubben har ju 
sprungit detta loppet innan så 
i år blev jag sugen på att testa, 
säger han. 

 Till årets lopp är cirka 480 
deltagare anmälda hittills, vil-
ket är nästan hälften så många 
som sprang förra året. Men 
Lars Hansson tror att det är 
fler som kommer att hitta till 
Kungsbacka innan startsigna-
ler ljuder på lördag:

 - I början på veckan såg det 
ut att bli sämre väder i helgen, 
men nu verkar det klarna upp 
lite så det kan nog bli några fler 
som anmäler sig. 

DET STÖRSTA PROBLEMET 
för arrangörerna är att locka 
till sig deltagare. På grund av 
flera förändringar i banans 
upplägg under åren har löpar-
na haft svårt att hitta till lop-
pet. Från början gick tävlingen 
från Kungsbacka till Göteborg 
längs med landsvägen, men på 
grund av ökad trafik har man 
tvingats ändra om upplägget. 
Numera genomförs hela lop-
pet runtom i Kungsbacka. Och 

Lars Hansson menar att denna 
banan, som har funnits sedan 
tre år tillbaka, passar många 
löpare. 

 – Det är en väldigt platt 
bana, vilket gör att många lö-
pare slår sitt egna personbästa 
här, säger han.  

 För Markus Käppi har trä-
ningen inför loppet har varit 
intensiv. Förra veckan var han 
i Portugal på träningsläger och 
sprang sammanlagt 11 mil. 
Men en vanlig vecka satsar 
han på att hinna med 5-6 mil. 
Målsättningen är att springa 
på tiden 1,40 i helgen.

 – Jag är ju 57 år och har 
egentligen sprungit mer kort- 
än långdistans, men jag har 
mycket kvar att lära, säger han. 

 Och hur känns det att 
springa världens äldsta lopp 
nu på lördag?

 – Det ska bli kul, vi får se om 
banan håller, säger han.  

Evelina Segerkvist
Marcus Käppi ska springa Kungsback-
aloppet på lördag.  FOTO: Privat

Kungsbackaloppet - för 120:e året i rad
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Vad händer i helgen? 
Göteborg: På Auktionsverket 
Kulturarena hålls i helgen 
en designmarknad med 80        
designers. Det är utställare 
som designat smycken, kläder, 
inredning, konst och mycket 
mer. 

Arrangörerna Therese 
Aronsson och Mattias Rask 
startade marknaden för att de 
ansåg att utbudet av markna-
der var dåligt i Göteborg. De 
ville skapa en mötesplats som 
liknade marknaderna på Porto-
bello Road och Camden i Lon-
don. En plats där designers kan 
nå ut med sina kreationer.  

Jennie Ölund 

På lördag slår Li-
seberg upp portar-
na igen och som-
marsäsongen drar 
igång. De stora ny-
heterna för i år är 
karusellen Loke 
och den nya attrak-
tionen Klubbland, 
en hyllning till Hå-
kan Hellström. 
Öppningen av Loke 
blir dock en vecka 
försenad på grund 

av en materialeve-
rans.

 Nytt för i år är 
också att Burger 
king är utbytt mot 
Max hamburgerres-
taurang. 

 Förväntningarna 
inför öppningen är 
höga och trots att 
det soliga vårvädret 
fortsätter att hålla 
sig borta så förvän-
tas det komma runt 

10 000 besökare på 
premiärdagen.  

 – Det är alltid ro-
ligt och spännande 
att öppna igen efter 
det långa vinterup-
pehållet. Man läng-
tar efter att parken 
ska väckas till liv, 
säger Stefan Wern, 
informatör. 

Jennie Ölund

 I helgen så är det 
vin och delikatess-
mässa på svenska 
mässan i Göteborg.  
Utställarna bju-
der på både lokala 
provsma k n i ngar 
och dryck från oli-
ka delar av världen. 
Några som ska stäl-
la ut är Kött på rik-
tigt, ett företag som 
startades av Sam 
Panah och Jussi An-
dersson 2015. Deras 

förväntningar på 
mässan är höga.

 – Det brukar 
vara bra stämning. 
Alla är lite beru-
sade och det blir 
härligt snack, säger 
Sam Panah.

 Sam Panah och 
Jussi Andersson 
startade sitt företag 
för att människor 
ska få tillgång till 
närproducerat kött. 
De levererar kött-

paket på mellan 
åtta och tjugo kilo. 
Främst är det famil-
jer som köper. 

 – Det finns mas-
sa grymma bönder i 
närheten, till exem-
pel på Orust eller i 
Kungälv. Man mås-
te inte köpa kött 
som transporterats 
långa sträckor, sä-
ger Sam Panah. 

 
Jennie Ölund

Världsboksdagen 
firas den 23:e april 
därför att det datu-
met från början är 
en minnesdag för 
ett flertal stora för-
fattare, till exempel 

William Shakespea-
re. 

På stadsbibliote-
ket firas denna dag 
med musik, uppläs-
ningar och samtal. 
Det kommer bland 

annat att läsas tex-
ter av människo-
rättsaktivisten och 
författaren Aslý Er-
doðan.

Jennie Ölund

Liseberg öppnar
inför sommaren

Kött på Vin och         
delikatessmässan 

Designmarknad
i London-stil

Världsboksdagen 
på biblioteket

Göteborg: I helgen går en 
av världens största tävlingar 
inom fransförlängning av sta-
peln. 

Tävlingen hölls förra året 
i Malmö och hålls i år på 
svenska mässan i Göteborg. 
Totalt 197 personer tävlar. Pa-
rallellt med tävlingen arrang-
eras också en skönhetsmässa. 

Jennie Ölund 

SM i ögonfrans-
förlängning 

Göteborg: För barn i åldrarna 
sju till tretton år arrangeras i 
helgen en hinderbana på Prio-
ritet Serneke Arena. Hinderba-
nan är 1,5 kilometer lång och 
innehåller 16 hinder. I slutet 
av hinderbanan väntar dess-
utom gladiatorer som barnen 
måste ta sig förbi för att kunna 
gå i mål. 

Innan loppet finns möjlig-
het att ta kort och prata med 
de välkända gladiatorerna.    

Jennie Ölund

Barnen möter 
gladiatorer i  
hinderbana

10 000 besökare väntas komma på öppningen.   Foto: Liseberg.

 Foto: Liseberg

Sam Panah och Jussi Andersson.  Foto: Sam Panah.

Kött på riktigt levererar köttpaket på mellan åtta och tjugo kilo.                             
 Foto: Sam Panah

Världsboksdagen instiftades 1995 av Unesco.  Foto: TT. 

 Foto: TT.
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