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Snabbare tåg –
långsammare processer
Skilda åsikter och utdragna beslut hindrar bygget kring höghas-
tighetståg. Miljöpartiets Elisabeth Undén kommenterar tågbygget. 
– Tåg ska kunna vara en riktig konkurrent till flyget.

SIDA 2

Skyddsvärnet hjälper 
ungdomar i Nordstan

– Vi hjälper dem hitta rätt och följer dem några steg på vägen, säger Max Calrström om de otrygga ungdomarna i köp-

centret.               SIDA 3

Barnens nyfiken-
het för vetenskap 
väcks med laser 
och blinkande 
discolampor

IFK laddade inför 
kvällens match

Ikväll ställs IFK Göteborg 
mot tränarens tidigare 
klubb Dalkurd.
– De har så många nya 
spelare från när jag var 
där, säger tränare Poya 
Asbaghi.

SIDA 7 

Foto: TT

Rätt kost viktigt
före graviditeten

Foto: TT

De blivande föräldrarnas 
matvanor och livsstil kan 
påverka barnets hälsa. Det-
ta enligt professor Judith 
Stephensons studie.

SIDA 6

                       Foto: TT

Alec tycker till:
 Dags att höja 
namnribban, 
föräldrar!
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”Den största kränkningen i mitt liv”
STOCKHOLM: Efter gårdagens 
förhör har rätten gått igenom 
hela färden längs med Drott-
ninggatan och vad som hände 
för de människor som kom i 
Rakhmat Akilovs väg.

– Jag har aldrig varit så rädd 
i hela mitt liv, sade en av dem 
som förhördes i Stockholms 
tingsrätts säkerhetssal.

Flera av målsägarna vittnar 
om skräcken de kände den 7 
april förra året. De berättar om 
hur de plötsligt hörde ett kraf-
tigt brak, hur saker kastades 

omkring och människor flyd-
de i panik.

 – Jag vände mig till min kol-
lega och skrek ”spring för li-
vet”, sade en av målsägarna, 
som arbetar i varuhuset.

 En annan kvinna berättade 
om hur hon ramlade medan 
hon försökte fly, och inte kun-
de ta sig upp.

 – Jag ligger kvar och tror att 
jag kommer att dö, sade kvin-
nan.

FLERA BERÄTTADE hur de 
efter händelsen mått mycket 

psykiskt dåligt och att de kän-
ner sig rädda och otrygga när 
de rör sig ute i samhället.

 – Det är den största kränk-
ningen i mitt liv, sade en kvin-
na som vänder sig till Aki-
lov under sitt förhör.

 – Jag hoppas att han för-
står vidden av det som han har 
gjort.

KOMMANDE förhandlingsda-
gar ska anhöriga till dödsoff-
ren höras. 26 april inleds åkla-
garens slutanförande.

 TTRättegången mot Rakhamat Akilov efter dådet. Foto: Johan Hällnäs/TT 

Vittnet berättar: 

GÖTEBORG: Snabbare tåg och 
smidigare resor klingar inte 
väl med långsamma proces-
ser. Planeringarna fortsätter 
att dra ut på tiden och tids-
gränser skjuts längre fram. Nu 
riskerar Sverige att halka efter 
resten av världen i tågutveck-
lingen.

Det har varit en utdragen pro-
cess för att lyfta diskussionen 
kring byggandet av höghas-
tighetståg. Det beskriver Elisa-
beth Undén som är klimatpoli-
tiskt sakkunnig på Miljöpartiet 
i Göteborg åt kommunstyrel-
sen.

 – Vad jag förstår har det va-
rit rätt tuffa förhandlingar för 
att få igenom förslaget i reger-
ingen, säger Elisabeth Undén.

 För Miljöpartiet har frågan 
varit aktuell sedan de gick till 
val år 2014, då de lovade väljar-
na att börja planera för bygget 
av snabbtågen under mandat-
perioden ifall Vänstern bilda-
de regering. Att frågan nu tas 
upp på allvar ser Miljöpartiet 
som en vinst.

 Men ännu har inga beslut ta-
gits och fortfarande är många 
detaljer ouppklarade. Var ska 
banorna gå? Hur snabbt ska 
tågen gå? När ska bygget vara 
klart?

 Det mesta handlar om fi-
nansieringsfrågor. Medan Mil-
jöpartiet vill låna för att kunna 
bygga klart installationen till 
2035 så vill Socialdemokrater-
na ta det på budgetår, vilket 
skulle innebära att bygget blir 
klart år 2045. Alltså en ännu 
senare tidsgräns för projektet. 
Samtidigt har skilda åsikter 
inom de olika partierna gjort 
att planeringen dragit ut på ti-

den.
 – Vi har nog varit mer eniga 

inom MP att vi behöver satsa 
på tåg, säger Elisabeth Undén.

 För Göteborgarna innebär 
höghastighetstågen en smidi-
gare och bekvämare dag för 
pendlare och en möjlighet att 
resa till städer i andra länder 
via tåg.

 – En resa till Hamburg blir 
enkel, säger Elisabeth Undén.
Exakt hur snabbt tågen kom-
mer att gå är inte bestämt än. 
En resa mellan Göteborg och 
Stockholm kan komma att ta 
dryga två timmar. 

 – Man kan ta ett tåg klock-
an sju istället för klockan fem, 

säger Elisabeth Undén. Till och 
med arbetspendling mellan 
Stockholm och Göteborg kom-
mer att vara möjlig.

 Att åka till Jönköping från 
Göteborg tar idag två timmar, 
en resa som med de nya tågen 
skulle ta 45 minuter.

 Elisabeth Undén menar att 
Sverige har halkat efter i tågut-
vecklingen, både jämfört med 
resten av världen och med res-
ten av Europa. Varje dag re-
ser flera hundratusen männis-
kor med tåg i Sverige. Det har 
lett till att spåren är fulla på 
många platser i landet, framför 
allt i södra Sverige.

 – I Skåne är det flera plat-

ser där det är så fullt att det är 
svårt att bedriva trafiken, sä-
ger Elisabeth Undén.

 Samma problem finns även 
på stambanan mellan Göte-
borg och Stockholm. Samtidigt 
finns exempel från Spanien 
och Tyskland där satsningar 
på höghastighetståg lett till att 
flygresor minskat och att folk 
främst reser med tåget inrikes.

 – Det är ett vägval nu om 
man ska välja den moderna 
tekniken eller fortsätta med 
den tekniken som vi hållit på 
med sedan år 1842. Och då väl-
jer miljöpartiet att satsa på den 
moderna tekniken – tåg ska 
kunna vara en riktig konkur-

rent till flyget, säger Elisabeth 
Undén.

TT
 

Det går långsamt  
att bygga snabba tåg

Elisabeth Undèn är limatpolitiskt sak-
kunnig. Foto: Sofia Ekenberg Ekdahl 

En bild från Kinas höghastighetståg vid Wuhans huvudstation., 2012.  Foto:TT
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Tingsrätten: Nazisternas plakat förtal
GÖTEBORG: Under demonstrationen i 
september bar flera av NMR-anhängarna 
plakat med bilder av olika kända svensk-
ar och ordet ”förbrytare”. Om rätten den 
2 maj går på Silbersteins linje kan det en-
ligt Enander bli aktuellt med fler liknan-
de rättsfall.

Det var förtal när tidigare journalisten 
Willy Silberstein hängdes ut på ett pla-
kat under nazistiska NMR:s demonstra-
tion i Göteborg i höstas. Det har en tryck-
frihetsjury i Göteborgs tingsrätt kommit 
fram till, rapporterar Göteborgs-Posten.

RÄTTEN ska nu ta ställning till om plaka-
tet ska ses som en tryckt skrift och i så fall 
konfiskeras.

 - En konfiskering skulle innebära att 
alla exemplar av det här plakatet ska för-
störas. Men det viktigaste är att det skul-
le bli brottsligt att använda plakatet igen, 
säger Robin Enander, ett av Silbersteins 
juridiska ombud, till TT.  

TTNordiska  Motståndsrörelsen som är omringad av polisen i Centrala Göteborg 2017. Foto: Adam Ihse/TT 

300 människor 
dödsdömda 
IRAK: Över 300 människor 
dömdes till döden för kopp-
lingar till den terrorstämplade 
extremistgruppen IS. Av de 
300 dömda är 103 människor 
utländska medborgare, enligt 
en talesperson för det irakiska 
rättsväsendet. 
 TT  

Barbara Bush 
har avlidit

USA: 92- åringen fick se både 
sin man och sin son bli valda 
till presidenter i USA. Barbara 
Bush var hustru till den tidi-
gare amerikanske presidenten 
George H W Bush och mor till 
George W Bush.   

Polisinsats mot 
människohandel 
TYSKLAND: Över 56 män-
niskor är efter gårdagens 
polisinsats anklagade för 
människohandel. Åklagare 
misstänker att en 59-årig thai-
ländsk kvinna och hennes 62 
åriga tyska partner har hämtat 
kvinnor från Thailand på ett 
tyskt turistvisum för att sedan 
tvinga dem till prostitution.  
 TT

Barbara Bush  ler mot sin son presi-
dent Bush, 2006. 
  Foto: Gerald Herbert/TT 

CENTRUM: Igår presenterade 
Fältgruppen City resultatet 
från kartläggningen av ung-
domarna som vistas i Nord-
stan. Resultaten visar att ung-
domarna känner sig otrygga, 
men nytt för i år är att Skydds-
värnet finns på plats för att 
hjälpa ungdomarna.

Fältundersökningen som ge-
nomfördes i februari visar att 
ungdomar i Nordstan, till skill-
nad från föregående år, känner 
sig otrygga. Faktorer bakom 
otryggheten är ensmahet och 
att övriga ungdomar som vis-
tas på platsen mår dåligt. So-
cialsekreterarna i fältgruppen 
har under de tre senaste åren 
kunnat konstatera att ungdo-
marna kommer från skiftande 
bakgrund, men att de flesta ge-
mensamt lider av olika typer 
av psykisk ohälsa. 

 –För flera ungdomar hand-
lar det om att de kommit läng-
re i asylsökningsprocessen, 
och att de blivit nekade up-
pehållstillständ, säger Annie 
Billingsdal, socialsekreterare i 
Fälgruppen City. 

 
FÖR ATT ÖKA säkerheten och 
leda ungdomarna till andra 
sammanhang har den idéel-

Ungdomarna slussas vidare
”Vi hjälper 
dem hitta rätt 
och följer dem 
några steg på 
vägen”

 KARTLÄGGNING 

 Kartläggningen gjor-
des över två veckor i 
februari. Fältgruppen 
intervjuade totalt 41 
personer (15 tjejer, 26 
killar) i åldrarna 14 till 
23 år.

 SKYDDSVÄRNET

 Skyddvärnet är en idé-
ell organisation som 
jobbar för att skapa 
bättre förutsättningar 
för människor med psy-
kosociala problem. 

För ungdomarna: 
 Spannmålsgatan 16 tis-
fre 18.00-21.00

la organisationen Skyddsvär-
net plaserats mitt i Nordstan. 
Framtill sista maj kommer or-
ganisationen hålla till i Nord-
stan, och syftet är hjälpa ung-
domarna slussas vidare till 
instanser. Max Carlström, 
samordnare för Skyddsvärnets 
lokal, är nöjd med vad som 
åstadkommits hittills. 

 –Det är över förväntan. 
Vi hjälper ungdomarna hitta 
rätt och följer dem några steg 
på vägen. Vi har till exempel 
hjälpt tre killar att hitta som-
marjobb, säger Max Carlström.

 
HITTILLS HAR ETT tiotal verk-
samheter funnits till ungdo-
marnas förfogenhet, bland 
annat socialtjänsten, ung-
domsmottangningen och pro-
jektet Mini-Maria. De som sö-
ker sig till lokalen i Nordstan 

beskrivs som drivna.
 –De som kommer in har en 

vilja att ta sig ut ur sin nuva-
rande position. De vill ha hjälp 
att göra en förändring. Ofta 
handlar det om boende och 
jobb, säger Max Carlstörm.

 
SKYDDSVÄRNET och fältarbe-
tarna har även sökt att stoppa 
nyrekrytering för drogförsälj-
ning som sker i Nordstan, men 
Max anser att en mer långsik-
tig plan måste etableras för att 
nå ut på den fronten.

 –Hur vi ska nå ut till de rik-
tigt uppguvna vet jag inte än, 
säger Max Carlström.

Raphaelle Sisask 

Max Carlström närvarade vid Fältgruppen Citys presentation av kartläggningen.  BILD: Raphaelle Sisask
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GÖTEBORG: Ljudvolymen 
är hög, likaså förväntning-
arna. Det har blivit dags för 
årets upplaga av vetenskaps-
festivalen i Göteborg och på 
Pedagogen vid Göteborgs 
Universitet, bjuds barn på 
Biologishow. En föreställning 
med temat vetenskap.

 -Ormen var riktig. Den var jät-
teläskig! 
 Det säger 7-åriga Alfred Ros 
efter showen. Han är här till-
sammans med sin klass från 
Vittra Forsgläntan för att titta 
på föreställningen Biologisho-
wen.

 Föreställningen är en del av 
Vetenskapsfestivalen som hålls 
varje år i Göteborg. På festiva-
len presenterar forskare veten-
skap på kreativa och oväntade 
sätt för främst skolungdomar, 
men även för allmänheten i 
stort. Syftet är att skapa en mö-
tesplats för att sprida kunskap, 
inspirera och ge nya perspek-
tiv, och förhoppningsvis upp-
muntra till en positiv syn på 
vetenskapen. 

Varje år uppskattar man att 
det är omkring 70 000 som be-
söker den internationella ve-
tenskapsfestivalen, som är ut-
spridd på flera olika platser i 
Göteborg. Initiativet togs av 
äventyraren och upptäcktsre-
saren Thor Heyerdahl och 1997 
hölls den första vetenskapsfes-
tivalen.

 
BIOLOGISHOWEN är en före-
ställning där experiment och 
olika djur visas upp. Den rik-
tar sig till barn i förskola och 
förskoleklass, och det är biolo-
ger från Lunds universitet som 
håller i evenemanget. Till sin 
hjälp har man en projektor som 
visar filmklipp på olika djur 
och växter. Vid flera tillfällen 
under showen får barnen gissa 
vad det är för djur som visas på 
den stora bildskärmen. 

 - Vi räknar till tre till-
sammans allihopa, sen ropar 

vi i kör vad det är för djur vi 
ser! Det säger Therese Reber, 
en av de medverkande, till den 
sprudlande publiken

 På skärmen tonas succesivt 
en spindel upp. Tillsammans 
får publiken räkna dess ben, 
och kommer fram till att spin-

deln inte är en insekt, utan blir 
med sina 8 ben ett spindeldjur. 
Publiken får sedan träffa fågel-
spindeln Frida och på skärmen 
bakom scenen rullar samtidigt 
en video på spindeldans.

– När Frida och andra spind-
lar parar sig så dansar dom! 

Alicia Ljungbäck, Latifa Syren och Alfred Ros från Vittra Forsgläntan gillade
showen

Många var det som ville prata med spiderman och känna på hans muskler efter 
föreställningen

Therese Reber och spiderman förklarar färgblindhet med hjälp av en julgran. För 
Spiderman blir de röda kulorna i granen gröna

”Vi vill kittla nyfikenheten” 
GÖTEBORG: Med rökmaskiner, 
expriment och lasershow im-
ponerar de på dagens besöka-
re. Darth Vader dyker upp mitt 
i mörkret med sprayflaskorna 
som får det att duggregna 
inne i Lingsalen i Studeternas 
Hus. Medlemmarna i Fysik & 
lasershow är återigen på plats 
på Vetenskapsfestivalen. 

Showen är en kombination 
av fysikexperiment och laser-

show. Just den här föreställ-
ningen är för elever i årskurs 
4 - 6. Efter det kommer elever 
från årskurs 7 - 9. Johan och 
medlemmarna i Fysik & laser-
show uppträder för allt från 
förskolebarn till gymnasieele-
ver.

 – Vi anpassar givetvis sho-
werna uitfrån målgrupp, men 
mycket av grejerna är samma.

GRUPPEN BESTÅR av Johan 

och Peo Zetterberg samt stu-
denter från fysikprogrammen 
vid naturvetenskapligafakul-
teten på Lunds universitet.  
Showen har varit en återkom-
mande del av Vetenskapsfesti-
valen sedan år 2000 men Johan 
och Peo har sedan år 1996 hållt 
på med ljus-shower. Sedan 
dess har Johan sett att ansök-
ningarna till fysikprogram-
men till universitetet ökat mar-
kant. Trots att det finns många 

Ett av djuren som fanns med på scenen under showen var en orm. Därefter dök det även tarantellan Frida, samt Spiderman upp.

Djur och spider  man på scenen 
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Kan ni dansa spindeldans?, 
frågar Therese.

 UR HÖGTALARNA dånar mu-
siken och publiken har ställt 
sig upp för att härma dansste-
gen och hoppa i takt. Under 
showens gång får flera djur 

göra entré på scenen. Även 
Spiderman kommer på besök 
och ställer till med bus. Ali-
cia Ljungbäck och Latifa Sy-
ren kommer också från Vittra 
Forslängtan och vill liksom 
alla andra barn gå fram till 
Spiderman och känna på hans 

muskler efter showen. 
– Han var så himla rolig, spe-
ciellt när han snodde struts-
ägget, säger Latifa och Alicia 
i kör, innan de tillsammans 
med resten av klassen tågar ut 
från Biologishowen.
  Text och foto: Johanna Heed

”Vi vill kittla nyfikenheten” olika skäl till detta tror Johan 
på just ett.  

 – Ett av de huvudorsakliga 
skälen är för att vi hållt i de här 
showerna. 

MED OMKRING 100 -150 sho-
wer per år är det oftast Veten-
skapsfestivaler eller liknande 
som de uppträder på. Alexan-
dra Andersson minns att hon 
i mellanstadiet själv var på en 
liknande show. Idag är hon 
doktorand i fysik. 

 – Det roligaste är att kunna 

förmedla att vetenskap är ro-
ligt och lära ungdomarna hur 
det fungerar.

 För Johan finns det många 
anledningar till varför de år ef-
ter år återvänder till festivalen. 
De vill entusmiera ungdomar 
att börja läsa fysik och natur-
vetenskap och visa dem att ve-
tenskap är kul. Men det finns 
ett syfte som väger tungt. 

 – Vi vill underhålla och kitt-
la nyfikenheten. Det är därför 
vi är här.

Text och foto: Erika Krusell

 
 
 
 

Elin Plöderl, Ida Hasecic, Sara Mohamed, årskurs 4, Björn-
dammens skola: 

- När det blinkade med sådana där discolampor som gör att det 
blir hackigt, tycker Elton och Isac. 
Nils och Amin håller med.

”Skulle ni vilja plugga det här när ni blir äldre?”
- Kan man göra det?, utbrister allihop. 
- Det skulle vara jättekul!

Text och foto: Erika Krusell 

Isac Hull, Nils Kylberg, Amin Elhamad, Elton Markström, 
årskurs 4, Björndammens skola:

Ett av djuren som fanns med på scenen under showen var en orm. Därefter dök det även tarantellan Frida, samt Spiderman upp.

Vad var bäst 
med showen?

Djur och spider  man på scenen 

– Lasern tyckte jag var allra bäst, sa Elin. 
Ida och Sara instämmer:
– Den var riktigt cool!

David Andersson och och Vassily Kornieko underhåller publiken.
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LONDON: Hur blivande för-
äldrar äter flera månader före 
graviditeten kan få långtgåen-
de konsekvenser för barnet. 
Och det gäller både mamman 
och pappan, visar forskning.

Det är i tidskriften The Lancet 
som forskare gått igenom till-
gänglig vetenskaplig litteratur 
på området, och drar slutsat-
sen att föräldrarnas matvanor 
och livsstil månaderna före be-
fruktningen kan ha stor bety-
delse för det blivande barnets 
välmående.

 Tiden före befruktningen är 
en kritisk period då föräldrar-
nas hälsa – inklusive vikt, äm-
nesomsättning och diet – kan 
påverka risken för framtida 
kroniska sjukdomar hos bar-
nen, säger artikelns huvud-
författare, Judith Stephenson, 
professor vid University Col-
lege London, till tidskriften.

 Tidigare forskning, säger 
hon, har till stor del fokuserat 
på riskfaktorer som rökning 
och övervikt, men inte haft lika 
stort fokus på näringsintaget 
månaderna före befruktningen.

I DEN AKTUELLA ARTIKELN 
presenteras bland annat en 
analys som visar att nästan alla 
brittiska kvinnor i reproduk-

Rätt kost viktigt 
före graviditeten 

De blivande föräldrarnas matvanor och livsstil kan påverka det blivande barnets hälsa.                           Foto: Gustav Sjöholm/TT

Skratta på 
Skrubben 
Komediklubben ”Skrubben” 
bjuder på stand-up varannan 
torsag hela våren. Hit kommer 
olika komiker och roar publi-
ken. Gratis entré och kom i 
tid då det brukar vara många 
som är sugna på en kväll i hu-
morns anda. Kl 20.00 på Crip-
pas Café startar showen!

Gemensam tis-
dagsfrukost  
För dig som är morgonpigg 
och gillar att inta ”dagens vik-
tigaste måltid” tillsammans 
med andra - kom till Hammar-
träffen! Kaffet börjar kokas kl 
8.00 och därefter följer en ge-
mensam frulle med nytt tema 
varje vecka. Denna veckans 
tisdag hade temat ”Frågesport 
- nutidsfrågor”. Första fru-
kosten är gratis och eventuell 
kostnad för framtida frukostar 
diskuteras på plats.

 Varje tisdag 17 april - 19 
juni. Plats: Hammarkulletor-
get 62a

Get your moves 
togehter 
Om du gillar HipHop, RnB el-
ler latinamerikanska rytmer 
ska du bege dig till Upstairs - 
Nightklubb i helgen! På freda-
gen fylls nämligen klubben av 
DJ Breeze ś HipHop- och Hou-
se-inspirerade musik. På lör-
dagen följer ”The Latin King” 
DJ Lucho upp med musik för 
alla latinoälskare. Evenemang-
et kalls för THE WEEKEND 
och äger rum kl 22-03 lördag 
och söndg.

 Fri entré före midnatt. Där-
efter 150kr. Rekomenderad 
ålder 23 år. Klädkod: Dress to 
impress! Teatergatan 4

            Foto: Pixabay

            Foto: Pixabay

            Foto: Pixabay

tiv ålder (18–42 år) är närings-
mässigt sett oförberedda för 
en graviditet avseende mäng-
den folsyra och järn. Uppskatt-
ningsvis ligger 96 procent av 
alla kvinnor under det rekom-
menderade dagsintaget för de 
båda näringsämnena inför en 
graviditet, som i Sverige är 400 
mikrogram (folsyra) respekti-
ve 15 milligram (järn).

 Att slarva med annan föda, 

röka och dricka alkohol kan 
dessutom orsaka genetiska, 
cellulära, metaboliska och fy-
siologiska förändringar som 
kan påverka det ofödda bar-
nets chans till bra hälsa.

OCH DET HANDLAR inte bara 
om att det är den blivande 
mamman som ska sköta sig. 
Övervikt bland män, till ex-
empel, har visat sig kunna på-

verka spermiekvaliteten, något 
som i sin tur skulle kunna ut-
göra en risk för kronisk sjuk-
dom för barnet senare i livet.

 Detta inte sagt för att göra 
människor rädda eller skuld-
belägga någon, utan för att be-
lysa vikten av en bra hälsa för 
nästa generation och det an-
svar vi alla har för det, säger 
Judith Stephenson.

TT 

Ny rapport: även mannen måste äta bra
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GÖTEBORG: Det har varit en 
knackig inledning av allsvens-
kan för tränare Poya Asbaghi 
och hans IFK Göteborg. Vinst 
i premiären följdes upp av två 
raka förluster, vilket gör att 
man bara har tre poäng på lika 
många matcher. Ikväll ställs 
man mot tränarens tidigare 
klubb Dalkurd.

Trots att det är före detta klub-
ben Dalkurd som står för mot-
ståndet menar Poya Asbaghi 
att det inte är något speciellt 
för hans del, utan en match 
som alla andra.

 – De har så många nya spe-
lare från när jag var där. Hälf-
ten av deras startelva är ny, så 
dom har jag inte tränat alls, sä-
ger han.    

 Bortser man från Sebastian 
Ohlsson som gick av skadad i 
förlustmatchen mot Östersund, 
är det en helt frisk IFK-trupp 
som finns till förfogande.

 – Vi är extremt friska. Kredd 
till vår medicinska stab som gör 
det bra. Ohlsson ser också bätt-
re ut. Han har behövt ett par da-
gar nu att vila sina vader.

 – Eftersom alla är friska 
skapar det också en fantastisk 
konkurrenssituation, fortsätter 
han.

EN FRISK TRUPP och motstånd 
i form av en allsvensk nykom-
ling, gör att förväntningarna 
på laget är höga. Men tränare 
Asbaghi menar att det inte blir 
någon lätt match.

 – Det är den här typen av 

matcher som är den tuffas-
te utmaningen för oss. Vi kan 
åka upp till Östersund eller 
till Malmö och möta bättre fot-
bollslag på pappret, men det 
är i dessa matcher vi verkligen 
måste visa upp oss.

 – Vi kommer från en presta-
tion senast, som vi tycker är 
tillräckligt bra för att vinna. Då 
måste vi tro på samma saker 
igen, och våga på samma sätt 
inför hemmapubliken på Gam-
la Ullevi.

MED DEN SPELMÄSSIGT bra 
prestationen mot Östersund 
färskt i minnet, samtidigt som 
Dalkurd ännu inte gjort mål på 
bortaplan, menar han att press-
sen från fansen kan vara hög.

 – De såg ju att Dalkurd 

torskade mot Häcken med 3-0 
senast. Men vad de förmodli-
gen inte vet är ju att dom spela-
de ut Häcken fram till 1-0-må-
let. Sedan är ju Häcken väldigt 
bra när dom får spela på kon-
tringar.

 – Men vi vet vad Dalkurd 
går för. Det gäller att vi håller 
oss lugna, vågar ta för oss, och 
tror på det vi ska göra.

GUSTAV ENGVALL, som är till-
baka i blåvitt på lån från Bris-
tol City, gjorde ett kort inhopp 
mot Östersund. Men huruvi-
da han är redo att starta håller 
han hemligt.

 – Han ser bättre och bättre 
ut. Men om han startar eller 
inte får ni se, avslutar han.

Robin Gustavsson

Inför matchen: 
”Nu är vi friska”

IFK Göteborg möter tränare Poya Asbaghis tidigare klubb Dalkurd ikväll.                      Foto: TT

SM-finalerna i 
innebandy
Innebandy: Nu på lördag spe-
las SM-finalerna i innebandy 
i Globen. På damsidan ställs 
dalalaget KAIS Mora mot 
IKSU från Umeå. Förra året 
stod IKSU som segrare efter 
att ha besegrat just Mora med 
4-1 efter att Umeålagets Sofia 
Joelsson gjort 1 mål och två 
assist.

 De regerande mästarna Fa-
lun möter Uppsalalaget Stor-
vreta på herrsidan. Tillsam-
mans har de två föreningarna 
vunnit fyra SM-guld vardera 
de senaste åtta åren.

TT

Klubbordförande anhållen – misstänkt för bedrägeri
Fotboll: Östersunds FK:s ord-
förande Daniel Kindberg an-
hölls i går av polis, misstänkt 
för grovt bedrägeri och med-
hjälp till grovt bokförings-
brott. Nu arbetsbefrias han 
från sitt uppdrag som vd för 
Östersundshem.

- Han sitter inom lås och bom, 
säger styrelseordförande Tord 
Andnor på en presskonferens.
Det var Östersunds-Posten 
som först avslöjade att det 

fanns brottsmisstankar rikta-
de mot Daniel Kindberg. I går 
kväll bekräftade Östersunds 
FK uppgifterna att Kindberg 
har anhållits av polis, miss-
tänkt för grovt bedrägeri och 
medhjälp till grovt bokförings-
brott.

 Uppgifterna skakar klub-
ben inför kvällens allsvenska 
match mot Kalmar FF.

 - Situationen känns tråkig 
och olustig, säger ÖFK:s press-
ansvarige Patrick Sjöö.

 Det var på tisdagsmorgo-
nen som Ekobrottsmyndighe-
ten genomförde en razzia mot 
bolaget Östersundshem, där 
Kindberg är vd. Vid tillslaget 
beslagtog man ÖFK-ordföran-
dens arbetsdator.

 Enligt Ekobrottsmyndighe-
ten berör ärendet tre personer, 
där en är häktad och två är an-
hållna. I övrigt vill man inte ge 
några kommentarer.

TT

Daniel Kindberg  är arbetsbefriad 
efter brottsmisstankarna.  
   Foto: TT

Bild från förra årets SM-final mellan 
IKSU från Umeå och KAIS Mora. 
 Foto: TT 

Bästa nation 
Sveriges EM-mål
Orientering: Svenska oriente-
ringslandslaget har höga mål 
inför EM i Schweiz och har 
tagit ut hela 22 löpare. 

 ”Vi åker ner med ambitio-
nen att vi ska bli bästa nation. 
Truppen ser riktigt stark ut”, 
säger förbundskaptenen Hå-
kan Carlsson i ett pressmed-
delande.

 Sverige var bästa nation i 
VM de två senaste åren och 
i senaste EM, 2016, var man 
tvåa efter Schweiz.

 Världsmästarinnan Tove 
Alexandersson är Sveriges 
största hopp.

 ”Tove kommer att kunna 
vara med och slåss i toppen i 
alla lopp”, säger Carlsson.

TT

Tove Alexandersson blev trefaldig 
världsmästarinna  i EM i fjoll.
 Foto: TT
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W illiam och Alice är nam-
nen på allas läppar. Ef-
ter ett år på tredjeplat-

sen återtog William tronen som 
det vanligaste namnet för pojkar. 
På flicksidan fortsätter Alice att 
regera som det mest populära 
namnet.

MEN KAN VI bara stanna upp och 
reflektera över den statistiken? 
Har människor blivit så bekväma 
att det inte längre finns någon 
ork för att sätta namn på sina 
egna barn? Stirrar alla sig blin-
da i namnböcker och tänker ”ja 
det här va ju enkelt” eller ”gran-
nens barn heter ju Oscar så det 
kör vi på”. Om man har kämpat 
och lyckats få barn, då får man ju 
faktiskt satsa lite och ta ut sväng-
arna. Ni har ju en utmärkt möj-
lighet här, spela då inte fegt för 
tusan. Jag menar varför ska man 
döpa sitt barn till det som alla 
andra gör? Har föräldrar idag 
inte bättre fantasi eller är man 
bara lat?

JAG TYCKER DET är dags för alla 
blivande föräldrar där ute att 
rycka upp sig och höja ribban. 
Alfabetet består faktiskt av 29 
bokstäver, så det finns ju en drös 
av kombinationer att komma på 
om man bara är kreativ. Så kom 
igen nu och släpp loss lite, låt 
oss bryta denna tråkiga trend. 
Ta ett namn som Olivia kasta om 
bokstäverna och du får ett nytt 
spännande namn som till exem-
pel Livioa. Eller varför inte ta det 
ett steg längre och kom på nåt 
helt eget. Kanske något i stil med 
Bikko, lätt att utala och 
det kommer garanterat 
va unikt. 

SÅ INFÖR NÄSTA år 
vill jag se mer en-
gagemang. An-
nars slår jag vad 
om att vi i fram-
tiden kommer 
ha en befolkning 
som enbart heter 
William och Alice. 
Då kan vi ju liika 
gärna bli robotar 
på en gång.

Alec Friman

Blivande föräld-
rars lättja leder 
till ett opersonligt  
samhälle

Spanska värmesmockan varar inte länge

Bild: SMHI

Ett lågtryck ute på 
Atlanten för in varm 
luft över landet. Idag 
i Götaland och Svea-
land kan vi få 20 eller 
strax över 20 grader, 
och i Norrland 10-15 
grader.

Vid västkusten kan 
dimma dra in från 
havet vilket kan hålla 
nere temperaturen.

På fredag börjar kall-
lare luft att strömma 
ned över norra Norr-
land, och under hel-
gen breder kalluften 
ut sig över hela lan-
det vilket ger lägre 
dagstemperat urer 
och blåsigare väder. 

I början på nästa 
vecka väntas kalluf-
ten ligga kvar och det 
ser ut att bli en över-
gång till ostadigt vä-
der i en stor del av 
landet.

Sikta mot stjärnorna i rymdkrysset
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