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”Det var en gång en berättelse som genom lek och många barn skapade 
fler berättelser, fler sagor” 

För mig är en saga en berättelse med fantasifulla händelser fyllda av sprakande 
färger och lekfull magi. Ord förvandlas till bilder som får mig att resa i mitt inre. De 
sagor jag minns mest är de som berör och inspirerar mig. De som får mig att känna 
efter vad som egentligen är viktigt i livet och inspirerar mig till att agera därefter. 

Ibland får vi vuxna för oss att sagor och lek främst är för barn. Jag tror att det beror 
på att vi vill ge våra barn så mycket som möjligt av det vi tycker förgyller livet. Men vi 
lyckas ibland glömma bort att vi vuxna behöver fylla på med det vi vill dela med oss 
av till våra barn. Först när vi är närvarande i det vi vill förmedla, kan vi dela det och 
inspirera på ett genuint sätt. Vi vuxna behöver läsa, och framför allt leka fram, fler 
sagor med lyckliga slut. Vi behöver mer av den magin vi upplever när vi omsätter våra 
värderingar i kärleksfulla handlingar. 

Saga kommer från ”sägen”. En saga är något som sägs, som i ordet ”utsaga”. Ord 
har en otrolig makt och påverkar oss mycket, men det är först när ord omsätts i 
medveten handling som det gör störst skillnad, berör och förändrar på djupet. Det vi 
säger till barnen är viktigt, men att vi i våra handlingar skapar sagor med lyckliga slut 
betyder så mycket mer än tomma ord. 

Välkommen till vår verksamhetssaga. Vi hoppas att det är en saga som får dig att 
känna efter vad som egentligen är viktigt i livet, och inspirerar dig till att agera 
därefter. Vi ser fram emot att du och barnen i din närhet är med och formar 
Retoysagans kommande kapitel, eller att vi får möjlighet att inspireras av den sagan ni 
skapar... 

Lekfulla hälsningar,

Soledad Piñero Misa
VD och grundare, Retoy
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 Vi skapar förutsättningar för barn att leka sig till en bättre värld 
där vi visar empati, respekt och kärlek gentemot oss själva, våra 

medmänniskor och naturen.        

Hej! 
Det är jag som är Retoyträdet! Jag skapades för 4 
år sedan för att leka mig till en bättre värld med alla 
barn. I leken är allt möjligt och på Retoy använder vi 
lekens magiska kraft. Alla barn delar ju på samma 
jord och samma rättigheter. Det gör oss alla till 
världsmedborgare, hurra! 

Sedan 2011 har vi lekt med över 400 000 barn på våra aktiviteter. Fler än 19 000 
barn har bytt närmare 50 000 leksaker, skapat i Retoy Lab och lärt sig mer om 

sina rättigheter! 
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Alla saker vi har omkring oss kommer också från 
jorden, de är skapade av material från naturen. 
2014 blev jag filmstjärna tillsammans med mina 
kompisar nallen och tåget. Följ gärna med oss på 
äventyr där vi berättar mer om var saker och ting 
kommer ifrån. 
Filmen hittar du på www.retoy.se. 

20

50 000 150

Om alla 50 000 leksaker som våra miljöhjältar bytt genom Retoy istället skulle ha 
köpts nya hade det resulterat i cirka 150 ton växthusgasutsläpp. Det motsvarar 

cirka 20 varv runt jorden med bil! 

Vi vet att vi delar på en och samma jord, men i Europa använder vi energi och 
resurser som om vi hade tre jordklot.

4 5

Fler barn leker med oss!

http://www.retoy.se
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Eftersom saker är skapade från naturen är det bra om 
vi använder våra saker om och om igen istället för att 
slänga och köpa nytt. Då hjälper vi naturen att hinna 
vila, växa och må bra. Precis som naturen behöver 
olika saker för att må bra så behöver barn det också. 
Allt som ett barn behöver har de rätt till. Det kallas för 
rättigheter.  

Exempel på rättigheter är att alla:

 Barn är lika mycket värda
 Barn har rätt att leva och utvecklas
 Barn har rätt att leka och ha roligt
 Barn ska få säga vad de tycker och vuxna ska lyssna på dem
 Vuxna ska alltid tänka på vad som är bäst för barnet

Att världens alla barn ska få åtnjuta sina rättigheter idag och i framtiden är 
ledstjärnan i allt vi gör. För att förverkliga detta samarbetar vi med Unicef.

Trots det så har 55% av barnen i Sverige aldrig hört talas om barnkonventionen. 
Barn i Sverige har dessutom i genomsnitt 536 leksaker var, vilket är ett tecken på 

de ohållbara konsumtionsmönster som vuxna överför till dem.

Alla barn har samma rättigheter
6 7

https://unicef.se
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där barn får uppleva hur kul 
det är att vara miljövänlig 
och uppmärksammas på sina 
rättigheter.

1. Leksaksbytesaktiviteter

4. Giftfri lek
genom lekytor och lekväskor 
där barn får låna leksaker 
som är tillverkade av kärlek till 
både människor och miljö.

som finns med på alla våra 
bytesaktiviteter för att sortera 

bort leksaker som kan 
innehålla farliga kemikalier.

2. Utsorteringsstationer

För att alla barn i världen ska få sina rättigheter är det 
viktigt att vi tar hand om vår jord och om varandra. Det 
kan vi göra genom att till exempel byta, låna och skapa!

 Vi skapar mötesplatser där barn får agera miljövänligt i enlighet
med barnkonventionen genom att byta, låna och skapa leksaker

tillsammans med andra barn.        

Hur?

är kompis med

TACK FÖR ATT DU BYTER LEKSAKER! 

För varje stämpel kan du välja en roligare leksak hos oss!

För varje stämpel kan du välja en roligare leksak hos oss!

Retoy är stolt över 
att samarbeta med:

VÄLKOMMEN IN ATT BYTA LEKSAKER!
CHECKA IN DINA LEKSAKER HÄR

Utsorter
ade

leksaker

5. Pedagogledda Retoy Lab
där barn får fördjupad kunskap om 
barnkonventionen och miljön genom att 
bland annat skapa med trasiga leksaker 
och återvunnet material.

3. Leksaksinsamlingsstationer

möjliggör att vi kan sortera bort än 
fler farliga leksaker samt säkerställa ett 
grundutbud av snälla och roliga leksaker 
till bytesaktiviteterna. 

RÄTT
TILL

LEKLeksaksinsamling för barnen 

och miljön

98
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Psst… på www.retoy.se 
berättar vi mer om våra 
aktiviteter!
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Antal lesaksbytesaktiviteter

Jag leker med barn på både leksaksbytesaktiviteter och 
på Retoykalas, där de förutom att byta leksaker även kan 
vara med på andra roliga aktiviteter såsom Retoy Lab! 
Vi på Retoy leker aktivt för att våra aktiviteter ska vara 
en mötesplats för alla som bor i staden. Vi anordnar 
till exempel oftast Retoykalas i socioekonomiskt utsatta 
områden och jag bjuder förstås in barnfamiljer från hela 
staden så att alla kan mötas och leka tillsammans

Ett år fyllt av leksaksbyten och glittriga ögonblick

Under 2014 har vi anordnat 
94 leksaksbytesaktiviteter 
och kalas för barn runtom 
i Sverige, där cirka 5 600 
barn har mötts och bytt 
över 21 000 leksaker!

 Lekfull handlingskraft: I leken är allt möjligt. Vi skapar mötesplatser 
över rådande samhällsgränser där barn får leka kring det som förenar; 
deras rättigheter, miljö och vår gemensamma framtid. Utan normativa 
uppdelningar medvetandegörs de om sin egen kraft till förändring på 

ett lekfullt sätt. 

10 11

Bytta leksaker

Antal leksaksbytesaktiviteter
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 Vision 2015: att skala upp vår pedagogiska verksamhet och 
bytesaktiviteter genom samarbeten så att alla barn i hela Sverige kan 

leka och lära med oss!  

”Astrid 2 år kom som en van Retoyare med 
sin bytesväska i handen. Hon var väldigt 

nöjd och glad efter sina nyfunna favoriter ”
 

– Retoyledare i Gislaved

”Jag kunde inte hitta någonting idag så 
jag gav bort mitt kort till några tjejer som 

inte hade med sig leksaker att byta”

- Lukas, 9 år Stockholms Kulturfestival”Jag tycker att det är jättecoolt att barnen 
kan byta saker. Och lite spännande.”

 
- Abdullah Musse, förälder till Mohamed 
Abdi och Afnaan Abdi som bytte leksaker 

för första gången under premiären i 
Göteborg

Här lämnar Loke in pussel som han har lekt 
färdigt med och det blev till en nyfunnen 
favorit för John-John som checkar ut det . 

 
– bytesdagarna i Rålis i samband med 

parkteatern

Botkyrka 
12 aktiviteter

276 barn
1187 leksaker

10 aktiviteter 
449 barn

1287 leksaker

35 aktiviteter 
2452 barn 

10957 leksaker

Stockholm

23 aktiviteter 
1473 barn 

5016 leksaker

Malmö

Göteborg
3 aktiviteter
209 barn

1042 leksaker 

Lerum
4 aktiviteter

310 barn
667 leksaker 

Gislaved
6 aktiviteter
280 barn

813 leksaker Växjö
Enstaka besök 

under Vårstad Kulturfestival
100 barn

300 leksaker 

Bollnäs + 
Ovanåker + Edsbyn

Aktiviteter

Premiär

Enstaka besök

13

Tack vare många fina samarbeten kunde jag under 
2014 resa runt och börja leka på fler platser! Året 
bjöd på glittriga ögonblick som tillsammans skapar 
fortsättningen på vår Retoysaga.

12
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I Barnens Retoypass berättar jag mer om hur alla barn
 är världsmedborgare och förklarar på ett lekfullt sätt 
kopplingen till varför det är bra för barn och miljön 
att byta leksaker. Barnen kan samla stämplar för 
varje leksak de byter och det finns även massa roligt 
pyssel! Eftersom det är de vuxnas ansvar att efterleva 
barnkonventionen är ena delen i passet till vuxna och 
den andra till barnen. Passet får följa med barnen hem 
så att de kan fortsätta leka och lära tillsammans med 
sina vuxna även efter våra aktiviteter. 

Barnens Retoypass på fler språk!

Alla barn delar exakt samma rättigheter. För att kunna tillgodose dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina måste 
vi agera så kärleksfullt som möjligt med barnen och miljön i fokus. Under 2014 
översatte vi passet till fler språk så att vi kan sprida detta till än fler barnfamiljer 

både i Sverige och i resten av världen. Så nu kan barn som pratar arabiska, 
engelska, serbokroatiska och spanska också leka med oss!

Playلعب

Jueg
a Igra

 Glokal empati: Vi påminner barn om att de är världsmedborgare. 
Tillsammans kan vi vara medskapare av en mer kärleksfull värld genom 

att visa solidaritet, empati och respekt mot våra medmänniskor och 
med naturen, både globalt och lokalt. Vi uppmärksammar sambandet 

av hur allting är ömsesidigt beroende samt hur våra handlingar 
påverkar andras livsvillkor och framtid. 

1514 15
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Ge

Under 2014 testade vi vår ge station för första 
gången. Då kunde alla barn ta med extra leksaker 
för att ge bort tillsammans med en hälsning. Barnen 
får uppleva glädjen i att ge samtidigt som vi ser till 
att barn som precis har kommit till Sverige känner sig 
extra välkomna.

Vi har delat ut väskor till 40 barn på asyl/flyktingboenden med leksaker 
och Barnens Retoypass på olika språk, samt en inbjudan för att leka vidare 

tillsammans på kommande aktiviteter. Alla barn blev jätteglada så nu vill fler 
kommuner ha vår ge station på sina bytesaktiviteter också!

”Det var en väldigt lyckat dag och alla var 
super nöjda. Det beskrevs som den bästa 

dagen de haft hittills”
 

- Suat Sinani, Verksamhetschef Attendo

1716
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Giftfri Lek

Visste du att Retoy leker för fullt för att bidra till en 
mer giftfri vardag för alla barn? Vi sorterar bl.a. bort 
leksaker som kan innehålla farliga kemikalier under 
våra bytesaktiviteter och sprider Retoyväskor och 
Lekytor med giftfria leksaker.

Alla barn har rätt till lek. §31 Barnkonventionen
Det är vårt ansvar som vuxna att se till att den leken är giftfri.

1918

Under tidig barndom, då barnen även leker som mest med leksaker, formas 
grunden för vår trygghet och sociala relationer med andra. Genom att leka 

upplever barn nyfikenhet, kreativitet och magin av vår sammankoppling med 
varandra och vår gemensamma natur. Genom lek påminns vi om vårt behov av 

empati och att vi kan hitta lösningar till alla våra utmaningar.

Genom våra Giftfria Lekytor och Lekväskor får barn låna 
och leka med leksaker som är tillverkade av kärlek till både 
människor och miljö. De får praktisera sin rättighet att leka 
giftfritt. Dessa leksaker är goda exempel OM man som 
vuxen väljer att köpa nyproducerat.

För att stötta förskolor i uppdraget att arbeta med 
barnkonventionen på ett lekfullt sätt har vi även utvecklat 
pedagogiska lekväskor. Förutom giftfria och rättvisemärkta 
leksaker om miljö och barns rättigheter innehåller de 
handledningar och övningar ur Barnkonventionen i en låda 
som Retoy har utvecklat tillsammans med Unicef Sverige.

Lekytor och Lekväskor

Lekytorna och lekväskorna kan beställas av både företag, privatpersoner, 
kommuner och pedagoger. De passar bra till alla platser där barn befinner sig 

såsom bibliotek, affärer, entréer, förskolor, vårdcentraler, tandläkarmottagningar 
och andra väntrum.
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Idag finns det över 4 000 gånger mer kemikalier i omlopp än för femtio år sedan. 
Den målgrupp som drabbas mest är barnen. Kemikalieinspektionen gjorde en 

leksaksgranskning som visade att en fjärdedel
av leksakerna innehöll miljö- och hälsofarliga kemikalier. En annan studie av kemikalier i 

hemmiljö visade att av alla rumsmiljöer fanns det mest gifter i barnens rum.

1920

Leksakerna som barnen byter till sig hos oss ska vara är 
så snälla som möjligt för både barn och miljö. En del 
leksaker som barnen checkar in under bytesaktiviteterna 
sorterar vi bort eftersom vuxna skapade dem med hjälp 
av dåliga kemikalier. 

Utsorteringsstation

Idag finns det över 4 000 gånger mer kemikalier i omlopp än för femtio år sedan. 
Den målgrupp som drabbas mest är barnen. Kemikalieinspektionen gjorde en 
leksaksgranskning som visade att en fjärdedelav leksakerna innehöll miljö- och 

hälsofarliga kemikalier. En annan studie av kemikalier i hemmiljö visade att av alla 
rumsmiljöer fanns det mest gifter i barnens rum.

21
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Retoy Lab

I Retoy Lab skapar jag och barnen nya spännande 
uppfinningar som kan göra världen bättre, vi ger nytt 
liv till trasiga leksaker och återvunnet material! För 
allting omkring oss kommer ju först från naturen och 
är sedan format av oss människor. Vi får även lära oss 
mer om, och praktisera, våra rättigheter genom lek, 
pyssel och andra roliga aktiviteter. 2013 påbörjade 
vi även en större satsning med pedagogledda Retoy 
Lab för förskolor i Malmö. Satsningen har utvecklats 
tillsammans med Unicef och drivs av Retoy med stöd av 
Allmänna Arvsfonden. Följ projektet här.

 Vi lyfter fram den lekfulla handlingskraften, kreativiteten och fanta-
sin som bor inom varje barn då de är centrala egenskaper för att på ett 
kärleksfullt sätt förändra världen till det bättre. 

Retoy Lab finns på utvalda Retoykalas men går även utmärkt att boka som ett tillägg till 
en bytesaktivitet t.ex. i samband med familjedagar, kundevent och andra evenemang. 

Retoy Lab för förskolor består av fyra steg som utgår ifrån barns 
rättigheter och miljö

Lab 1, ”Jag har rättigheter”
Retoys pedagog besöker 
förskolan och håller i en 
lekfull introduktion för 
barnen.

 

Lab 2, ”Retoyväska”
Förskolan får låna en Retoyväska 
med övningar, böcker och leksaker 
för att leka sig till mer kunskap i 
deras dagliga verksamhet. 

Lab 3, ”Framtidslabb”

Med sin kreativitet och fantasi 
skapar barnen en drömpark 
med återvunna leksaker, 
natur- och returmaterial.

Utställning och vernissage

Barnens teckningar och 
konstverk ställs ut så att andra 
kan ta del av deras tankar och 
lekfulla idéer.

2322

http://www.arvsfonden.se/om-arvsfonden
http://www.arvsfonden.se/projekt/lek-for-framtiden
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Retoy Lab

”Barnen tyckte besöket var intressant 
och kände att de blev tagna på 

ALLVAR.”
  - Vallmons förskola

”Det var så lyckat och uppskattat av våra 
barn. Det har diskuterats och funderats 

en hel del om barns rättigheter, och 
diskussionerna har även följt med barnen 

hem. ”
- Triangelns förskola

Under 2014 har 1900 barn lekt och lärt om barnkonventionen och miljö genom 
Retoy Lab. 40 pedagoger har genomgått vår fortbildning och ca 40 väskor har 

lånats ut!
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Barn som deltagit i Retoy Lab serien

Psst… genom Retoy Lab erbjuder vi även 
utbildningar och utlåning av vår lekväska till 
pedagoger på ett tema kring barnkonventionen. 
Gå in på www.retoy.se och läs mer!

2524

http://www.retoy.se
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    Lokala ledare                                                      Volontärer

Tillsammans kan vi förändra

BarnexperterStrategisk ledning 

Partners Kunder/Företag 

Kommunerna
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Retoy är ett socialt företag vilket betyder att vi består av både 
en insamlingsstiftelse och ett aktiebolag. Att vara ett socialt 
företag möjliggör ekonomisk hållbarhet som stärks av vår unika 
samarbetsmodell mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor. Vår 
verksamhet utvecklas genom nära samarbeten där vi utvecklar 
gemensamma mål, strategier och pedagogik tillsammans med våra 
huvudpartners Blocket och Unicef. 

Strategisk ledning

Vi strävar alltid efter att leka utifrån barnkonventionen och utvecklar 
därför Retoy tillsammans med barn. De får vara med och tycka till 
om vad de tycker är lysande eller inte, och samtidigt praktisera sina 
rättigheter genom att göra sin röst hörd. 
 

Barnexperter

är som våra förlängda armar! De lever Retoys värderingar och möter 
barn över hela Sverige med öppna armar under alla våra aktiviteter. 
Ledarna ansvarar för genomförandet av aktiviteterna och har även 
närmsta kontakten med volontärerna. 

Lokala ledare och volontärer 

underlättar och ger oss luft under våra vingar så att vi kan fortsätta 
testa och utveckla pedagogiken och kostnadsfria aktiviteter genom 
samarbeten och gåvor. 

Partners 

möjliggör att vi når fler barn och ger oss näring genom att beställa 
våra bytesaktiviteter och lab till deras anställda och kunder som roliga 
familjeevenemang. De kan även stödja oss genom att ta del av våra 
barnexpertmöten eller genom att köpa giftfria lekytor och lekväskor. 

Kunder/Företag

hjälper oss att hitta bästa möjliga mötesplatser att leka på och de 
bidrar även med bra kontaktpersoner, medfinansiering, lokaler och 
lagerutrymme. De är en otroligt viktig lekkompis för att kunna nå ut till 
alla barn genom lokal marknadsföring och informationsspridning.

Kommunerna 
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Barnexperter

”Barn gör oss ständigt påminda om att livet blir enklare om vi lever i enlighet 
med våra principer. De gör ju som vi gör och inte som vi säger. Sakta men 
säkert skapar vi en bättre värld. Speciellt när vi gör det tillsammans med 

barnen och inspireras och lär av varandra.”  – Soledad P Misa

Under 2014 har vi genomfört 11 barnexpertmöten där de bl.a. har varit med 
och lekt fram en uppdaterad version av Retoypasset, vår film, sång-lek och vårt 

memory spel!

2928

Med barnexperterna vid min sida vet jag att vi alltid 
utvecklas på bästa sätt. Vi erbjuder även organisationer 
och företag att ta hjälp av våra barnexpertmöten i re-
ella beslutsprocesser och projekt där vi håller i mötena. 
Det är trots allt de vuxnas ansvar att leva barnkonven-
tionen och att uppmärksamma barnen på att de har 
rättigheter som ska respekteras av alla.
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För att kunna ta emot barnen i enlighet med våra 
värderingar så anordnar vi lekfulla utbildningsdagar 
om miljö och barns rättigheter för våra volontärer och 
ledare. Efter inspirerande träffar under 2014 såg vi än 
mer fram emot att fler barn ska få uppleva hur kul det 
är att vara miljövänliga världsmedborgare med oss!

Fler vuxna leker för en bättre värld

 Kärleksfull närvaro: Genom lek och handling förmedlar vi att alla 
behöver närvaro, samhörighet, utveckling, kärlek, frihet och att bli 

sedda. 

”I samband med en bytesaktivitet träffade jag en familj som hade varit i Sverige i 2 
månader, de hade flytt hit från Syrien. Mamman i familjen hade hittat oss av en slump då 
hon promenerade i området. Hennes två barn sken upp när de såg alla leksaker och de 
stannade kvar tills vi stängde. De två barnen, 5 och 7 år, var inledningsvis tillbakadragna 

men efter stund såg jag dem sitta och leka med andra barn! Det blev så tydligt för mig hur 
leken och leksaker kan göra så mycket för barnen. När andra vuxna går runt och tänker på 
språkbarriärer sitter barnen och vi medlekare och leker tillsammans!” – Awaz Mohammed, 

Retoyledare i Malmö, om sitt bästa Retoy-minne

Psst… på www.retoy.se berättar vi mer 
om hur du kan leka dig till en bättre 
värld med oss!
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Lekkompisar
Därför leker vi med Retoy

Tillsammans ger vi framtidens förändringsagenter och beslutsfattare möjlighet 
att växa. Utan alla er, som delar vår vision, hade vi aldrig kunnat erbjuda 
kostnadsfria aktiviteter till alla barn, så TACK för att ni finns och vi ser fram emot 
att växa och bli fler!

”Med leken som verktyg lyckas Retoy väldigt bra med att nå 

ut med kunskap om hållbar konsumtion både bland barn 

och föräldrar. Genom samarbetet vill vi uppmuntra fler till att 

göra bättre val, så att många små bättre beslut tillsammans 

gör stor skillnad.” - Jan Prokopec, vd på Blocket

”Vi i Göteborgs stad tycker att Retoy är ett klockrent koncept. 

Barnen får lära sig om hållbar konsumtion tidigt och att man 

kan byta saker. Föräldrarna får kunskaper om kemikalier som till 

exempel kan finnas i gamla mjukplastleksaker. Och en del av de 

trasiga leksakerna går till Retoy lab så att man kan vara kreativ och 

skapa nya saker” - Tove Lund, Göteborgs stad

”Vi kan genom samarbetet med Retoy och biblioteken minska 

avfallet, öka återanvändningen och samtidigt lära barnen 

bättre konsumtionsmönster än det köp- och slängsamhälle 

vi vuxna har idag. Det ger dem en större chans till en hållbar 

framtid” - Linda Jonsson, BORAB

”Retoy ger oss möjlighet att öka kunskapen om 

barnkonventionen på ett roligt sätt och nå ut till ännu fler. Genom 

Retoy får barn och föräldrar den livsnödvändiga kunskap om 

barnkonventionen som alla barn har rätt till” - Lisa Ericson, Unicef

Vi är mycket stolta att under 2014 ha fått 
samarbeta med dessa lekkompisar:
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Leken sprider sig över landet 

Kulturtips lämnas på www.mitti.se. 

Gå in under Tipsa oss i menyraden och fyll i formuläret.
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KULTURREPORTER Anders Björklund 

TEL 550 550 97  FA X 550 550 77

Anders Öfvergård har, så klart, 

byggt sitt kök själv. Han har flyttat 

det från ena änden av rummet till 

den andra så att det nu ligger i ga-

veln på hans hus, med enastående 

utsikt över en havsvik i Värmdö. 

Här finns så väl dubbla diskmaski-

ner som öppen spis och uppfällbar 

köksfläkt. 

Där står han nu vid köksön och 

småpratar medan han skrapar ur 

innanmätet av en salsiccia. Vi ska 

laga en av hans barns favoriter.

– Det här är som en snabb, lyxig 

köttfärssås. Det tar ju inte en kvart 

att svepa ihop det, men smakar 

riktigt gott, säger han.

Anders Öfvergård har bestämda 

uppfattningar och han flackar inte 

med blicken, men särskilt arg är 

han inte. Tvärt om, rätt behaglig.

ÄNDÅ HAR DET BLIVIT en del av 

hans varumärke sedan tv-serien 

Arga snickaren gjorde honom 

känd för en bredare publik. När 

hans nya krog öppnar i restau-

rang Sjögräs gamla lokaler på 

Timmermans gatan i slutet av juni 

blir det under namnet Angry di-

ner.
Och veckorna innan den öppnar 

för allmänheten ska en ny tv-serie 

spelas in, ”Arga restaurangen”, 

där Anders ska lära upp tio arbets-

lösa ungdomar.

– Det är med humor, man måste 

kunna driva med sig själv. Vi kom-

mer att ha fast food deluxe: Ost-

ron, hamburgare, clam chowder. 

Den sortens enkel, god mat, säger 

han.
Det här blir hans sjunde krog 

visar det sig. Han har också en 

byggfirma, ett möbelsnickeri och 

ett produktionsbolag. Och så var 

han med och startade butiksked-

jan Granit.

Ett tag drev han fyra krogar med 

90 anställda. För tio år sedan blev 

han pappa igen och insåg snart att 

det inte gick ihop och sålde sina 

krogar.
Han fräser på korvköttet, med-

an jag hackar chili och vitlök.

– Strö lite salt på när du hack-

ar vitlöken så behåller du mer  

av smaken, tipsar Anders.

HAN BÖRJADE PÅ CAFÉ Opera, det 

var också där han lärde sig grun-

derna för matlagning. 

Sedan var han restaurangchef 

på Grodan samtidigt som han 

startade sin första egna krog mitt-

emot: Ett litet hak.

Efter ett decennium är han nu 

tillbaka i krogbranschen.

– Det känns lite konstigt. Jag har 

försökt intala mig att det får vara 

slut med krogbranschen för min 

del, men jag kan tydligen inte låta 

bli.

� CALLE GODANI

calle.godani@mitti.se

tel 550 550 00

Nu är Anders arg i köket

Anders Öfvergård visar hur han gör sin salsicciasås och berättar om sina krögarplaner. 

FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

Om två veckor öppnar 

Arga snickarens res-

taurang Angry diner på 

 Södermalm.

Men hur arg är han, den 

där Anders Öfvergård?  

Och vad vet han egent-

ligen om mat? 

� 400 gram mezze maniche (pasta)

� 3 salsiccia-korvar

� 3 vitlökskly�or

� 2 bananschalottenlökar

� 1 färsk röd chili

� 1 bukett bladpersilja

� olivolja

� 10 babyplommontomater

1. Skrapa ur salsicciorna och hacka 

köttet. Stek upp det på medelhög 

temperatur i lite olivolja.

2. Hacka schalottenlök, chili (med 

kärnorna) och vitlöken. Anders 

 tipsar om att hacka vitlöken ihop 

med en nypa salt så att den smak-

rika vätskan tas tillvara.

3. Lägg i hacket i stekpannan när 

salsicciaköttet börjar släppa ifrån 

sig sin vätska. Höj temperaturen 

och låt det sedan steka nästan 

torrt.

4. Dela tomaterna i två och hacka 

persiljan. Rör ner i såsen. 

5. Koka pastan i en stor kastrull 

med vatten och 2 matskedar salt.

6. Blanda pasta och sås och finriv 

parmesanost över.

Dryckestips: Villa Puccini, Italien, 

87 kronor (32417)

PASTA MED SALSICCIA, CHILI OCH VITLÖK (4 portioner)

Hur arg är egentligen Anders Öfvergård? Han vann i alla fall arga leken mot Mitt i:s reporter Calle Godani med 2–1.

ARGA LEKEN

”Det är med humor, 

man måste kunna 

driva med sig själv.”

ANDERS ÖFVERGÅRD

� Tv-profilen öppnar egen krog och spelar in nya serien Arga restaurangen

Stor folkfest  

i Hågelbyparken

FESTIVAL På lördag med start 

klockan 11.30 arrangerar Botkyrka 

kommun kultur- och idrottsfesten 

Hjärta Botkyrka som förra året 

lockade 4 000 besökare. Även i år 

blir det något för alla smaker. För 

hungriga finns en matmarknad, 

cirkuskompaniet Ung Cirkör framför en show och hiphopfabri-

ken från Popkollo kommer till Hågelby för att nämna några.
Festen har fri entré.
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BYT BORT PRYLARNA 

DU INTE BEHÖVER

MARKNAD På lördag inviger Tumba bruksmuseum sin 

nya utställning ”Ska vi byta grejer” som handlar om 

byteshandel förr och i dag. Museet, som har fritt inträde, 

arrangerar samtidigt en Bytardag och uppmanar be-

sökarna att ta med sig saker de tröttnat på som de vill 

byta bort. 

Bytardagen sker i samarbete med Facebookgruppen 

Bortskänkes/Bytes/Mottages och Retoy.

MALMÖ BURLÖV
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MATSEDLAR

Vardagsmotionen består oftast av en snabb tur 

runt två parker i centrala Malmö. 

Två parker låter som en längre sträcka och ett 

bra sätt att lura sig själv att det rör sig om mer 

motion än vad det i själva verket är. Parkerna 

det handlar om är Kungs- och Slottsparken. Var 

för sig är de inte speciellt stora och tillsammans 

är de inte mycket större. Men de har mycket att 

erbjuda under promenaden. Jag och min väninna 

brukar börja med ytterspåret runt parkerna. Vi 

startar i Kungsparken, passerar Billgrens hop-

pande rådjur, gamla hovrätten och Malmöhus 

slott.  Har vi tid så händer det att vi följer Marie-

dalsvägen förbi fotbollsplanerna vid Mariedal, 

innan vi viker in i parken igen. Annars blir det in 

i Slottsparken och förbi dammarna där, om man 

har tur, kan få syn på en häger som med bister 

uppsyn står och spanar över vattenytan.

Vid statyn, som föreställer en pojke med gäss, 

tar ett parti barrträd över. Här brukar jag stanna 

bara för att lukta. Det är av samma anledning 

som jag envisas med en levande gran till julen. 

För att det luktar så gott. Därefter går vi över 

bron, in i Kungsparken, förbi kasinot, Ormen 

i grottan och strax därefter är vi tillbaka där vi 

startade. 
Men nyårslöftet måste bli 

något lite mer motionskrä-

vande än promenaderna 

även om jag inte tänker 

sluta med dem. Det är 

nämligen alldeles för 

trevligt och ett bra sätt 

att umgås.

Kungsparken 
klockan 11:23

Lokala krönikor – varje dag

JUST NU ...

Pia Lobell
Redaktionschef

MALMÖ
Det packades julklap-
par i Julverkstaden 
på Gustav Adolfs torg 
även i helgen. Det var 
nämligen dags för lek-
saksbyte då en del av 
prylarna skickas till 
flyktingbarn.

– Det här är ett bra sätt att 

byta leksaker och samtidigt 

glädja något barn som inte 

får klappar från sin familj, 

säger Emma Valdes från 

Möllevången, som besöker 

julverkstaden tillsammans 

med sonen Gael i syfte att 

byta och hitta nya spän-

nande leksaker.

Tina Nalbantova Strand 

från Rosengård, som är på 

plats i julverkstaden med 

dottern Kelsi berättar att 

de alltid byter och häm-

tar leksakerna vid något av 

Malmös bytesställen.

– Som ensamstående 

mamma är det för dyrt att 

hela tiden köpa nya lek-

saker. Då är bytesdagarna 

perfekt, menar Tina Nal-

bantova Strand.
Hon berättar också att 

tvååriga dottern redan 

är en hejare på att välja 

ut leksaker som hon vill 

byta. När hon önskar sig 

julklappar kan hon redan 

säga: Retoy.

När familjerna kom till 

julverkstaden lämnade de 

ett antal leksaker vid ett 

bord. I år kunde de också 

välja att skänka några av 

leksakerna.
– Vi har kontakt med 

några boenden för yngre 

och äldre flyktingbarn och 

några familjer som nyligen 

har kommit hit. Det är dem 

vi inriktar oss på, berättar 

Dino Derviseviz, volontär 

för Retoy.
Vid de leksaksinsam-

lingar som tidigare har 

hållts i Folkets Park och på 

Tegelhuset i december har 

allmänheten bidragit till 

julklappar till lite fler än 35 

flyktingbarn.
– Vi har förfrågningar 

ute på fler boenden och in-

samlingen i helgen kan ge 

dem nyårspresenter. Men 

här på torget är det inte 

lika mycket folk som när 

vi var i Folkets Park, menar 

Dino Derviseviz.

Retoy är ett socialt företag 

som driver insamlingsstif-

telsen Lek för Hållbarhet 

för utsatta barn och ordnar 

mötesplatser där familjer 

kan byta leksaker och där 

barnen lär sig mer om hur 

vi kan leva ekoetiskt med 

hänsyn mot andra och na-

turen och som världsmed-

borgare.
Sen Retoy grundades 

2011 har de nått 400 000 

barn i landet. Över 18 600 

barn har bytt närmare 48 

000 leksaker och många 

har också deltagit i andra 

aktiviteter, som i de peda-

gogledda Retoy-labben.
Kristina Davidson

Byte blir till nya julklappar 

Elin, 3,5 år, hade mycket av välja på. 

Tristan Delavega, 1,5 år, hittade många roliga leksaker, bland annat en mysgroda.  
FOTO: ALINE LESSNER

Emma Valdes hjälper sonen Gael att packa ihop leksakerna 

som de bytt till sig.

DET FÖR DYRT ATT 
HELA TIDEN KÖPA 
NYA LEKSAKER.

Södertorpsgården

Mån: Färsbiff med bacon och purjolöksfräs. 

Tis: Panerad spätta med remouladsås. Ons: Kotlett med 

svampfräs. Tors: Laxfilé med sparris och hollandaisesås. 

Fre: Kycklinggryta Tikka Masala. 

Lör: Skånsk kalops med rödbetor. Sön: Helstekt karré 

med potatisgratäng.

Annebergsgården

Mån: Pytt i panna med stekt ägg Tis: Kokt torsk med 

senapssås. Ons: Stekt kycklingfilé med basilikasås. 

Tors: Stängt nyårsdagen. Fre: Helstekt kotlettrad med 

choronsås. Lör: Färsbiff med grönpepparsås. 

Sön: Panerad fläskschnitzel med skysås.

Bellevue park

Mån: Gräddstuvad ungnötslever med kokt potatis. Tis: 

Stekt panerad spättafilé. Ons: Helmarinerad kotlettrad 

med rödvinsskysås. Tors: Kyckinglårfilé med apelsinsås. 

Fre: Pepparrotskött med kokta morötter. Lör: Färsbiffar 

med grönpepparsås. Sön: plommonspäckad fläskkarré 

med gräddsås. 

Dammfrigården

Mån: Korv Stroganoff. Tis: Wallenbergare, gräddsås. 

Ons: Kokt laxfilé, hollandaisesås. Tors: Kycklingfilé, 

potatis- och rotfruktsgratäng. Fre: Gulaschsoppa, bryt-

bröd. Lör: Kåldolmar, gräddsås, kokt potatis. 

Sön: Skinkstek, sås, potatis.

Tuppen
Mån: Fläskschnitzel med rödvinssås. 

Tis: Sprödbakad fiskfilé med remouladsås. Ons: Marine-

rad fläskytterfilé med klyftpotatis. Tors: Pannbiff med 

löksky. 
Fre: Kycklingfilé med dragonsås. Lör: Stekt spättafilé, 

dillmajonnäs. Sön: Kålpudding med lingon.

tisdag 2 september 2014
Man allvarligt skadad

HESTRA En man i 
80-årsåldern fick all-

varliga skador i en 
frontalkrock på väg 26 

utanför Hestra i sön-
dags.Frontalkrocken i söndags 

kväll slutade allvarligt för 
de drabbade förarna. 

De fördes först till Värna-
mo sjukhus men en man i 

80-årsåldern transportera-
des sedan till Sahlgrenska 

sjukhuset i Göteborg där 
han opererades akut under 

morgonen. Då var tillståndet livsho-

tande men har nu ändrats 
till allvarligt. Den andre föraren som 

är i 70-årsåldern är mått-
ligt skadad och ska enligt 

uppgift ha frakturer som 
ska ha opererats.Kollisionen inträffade 

vid 19-tiden.Orsakade till olyckan är 
fortfarande oklar. En förundersökning om 

vårdslöshet i trafik är in-
ledd.

Camilla Sandberg0371-56 57 14
camilla.sandberg@varnamonyheter.se

Inga avgifter i skolan
GISLAVEDS  KOMMUN Inga av-

gifter i skolan. Det 
beslutade barn- och 

utbildningsnämn-
den nyligen. Finansie-

ringsfrågan kommer 
upp i fullmäktige i no-

vember.– Vi har haft en policy om 
att man kan ta ut 100 kro-

nor per elev och termin. 
Men man har inte skött 

sig riktigt på alla håll och 
därför har vi fått i uppdrag 

av fullmäktige att se över 
policyn och ändrat till noll 

kronor, säger Inga-Maj Ele-

holt (C), ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden.

Bun vill i stället låna 
250 000 kronor från Famil-

jecentralen i Smålands-
stenar (som då inte hinner 

bli klar 2015) och fördela 
pengarna mellan eleverna 

så att de kan åka på utflyk-
ter ibland. Det handlar om 160 kro-

nor per elev och år som 
kan användas till olika ak-

tiviteter. Frågan kommer 
upp på fullmäktiges bord i 

november.

Camilla Sandberg0371-56 57 14
camilla.sandberg@varnamonyheter.se

Dags för växandebarnfestival igenSMÅLANDS-STENAR 500 barn 
hittade hit förra året 

och inför lördagens 
barnfestival i Små-

landsstenar hoppas 
man på än fler besö-

kare.
Barnfestivalen är en del av 

Smålandsstenardagarna 
(6–7:e september) som går 

av stapeln på lördag.
– Det kom 500 barn förra 

året och vi hoppas att det 
kommer fler i år, säger An-

dreas Henningsson, en av 
eldsjälarna bakom festi-

valen.

Åttonde åretUpplägget är likadant som 
de tidigare sju åren: För 

en symbolisk summa får 
besökarna delta i olika ak-

tiviteter. En del av dem får man 
nyttja flera gånger och en 

del bara en gång.Nytt för i år är en 36 me-
ter lång hinderbana.

– Hinderbanan är den 
häftigaste vi haft. Vi har 

försökt förlänga vår hin-
derbana för varje år. Vi ser 

att barn gillar att tävla och 
de senaste åren har barnen 

också kunnat utmana sina 
föräldrar. Som vuxen tror 

man att: Det här klarar jag 

lätt. Men barn är smidiga 
och som vuxen har man 

inte så stor chans, säger 
Andreas Henningsson.Alla åldrarMen det finns även hin-

derbana för yngre barn och 
även slide i olika längder.

Barn upp till 13 år är väl-
komna med sina föräldrar. 

Cirka 90 frivilliga ställer 
upp helt ideellt och roddar 

med festivalen.– Det skulle aldrig ha 
gått utan våra ideella kraf-

ter och våra samarbets-
partners. Vi försöker ha 

något för alla och då kan 
det inte vara för dyrt. När 

man ser alla besökare av 
olika nationaliteter så är 

det lön för mödan. Det är 
också viktigt att det hän-

der något i samhället.
Festivalen arrangeras 

av Missionskyrkan och 
Pingstkyrkan och hålls i 

Pingstkyrkan i Smålands-
stenar.

– Pingstkyrkan är den 
plats som har passat bäst 

men nu är det på gränsen 
till att platsen räcker till. 

De ringer till och med från 
Halmstad och frågar när 

festivalen är.

Camilla Sandberg0371-56 57 14
camilla.sandberg@varnamonyheter.se

Förföljde tandläkare
Tingsrätten: Hänsynslöst beteende av patient

GISLAVEDS  KOMMUN I ett och 
ett halvt år skickade 

kvinnan från Gisla-
veds kommun som 

varit patient på Läns-
sjukhuset Ryhov för-

virrade postförsändel-
ser, mejl och sms till 

mannen som behand-
lat henne.Nu dömer tingsrät-

ten kvinnan för olaga 
förföljelse till villkor-

lig dom och dagsbö-
ter.

Kvinnan i 50-årsåldern fick 
först tandvård på en min-

dre ort och remitterades 
till käkkirurgiska kliniken 

på Ryhov, där hon behand-
lats. Under behandlingsti-

den hade hon en viss vård-
relaterad kontakt med sin 

tandläkare via mejl. Men 
efteråt fortsatte kvinnan 

att skicka meddelanden.MissnöjdI förhör har tandläkaren 
berättat att han först fick 

ett antal mejl från patien-
ten, där hon var missnöjd 

med behandlingen och 

omhändertagandet. Men 
snart fick han ett brev 

som innehöll kvinnans 
lägenhetsnycklar, och då 

kopplades sjukhusets sä-
kerhetsavdelning in.SvårtolkatSjukhuset ringde upp 

kvinnan och berättade 
att tandläkaren inte ville 

ha någon kontakt med 
henne. Men hon fortsatte 

skicka svårtolkade med-
delanden till tandläkaren, 

som blev irriterad bland 
annat då han uppfattade 

vissa meddelanden som 
sexuellt anspelande. Han 

uppfattade situationen 
som obehaglig och krän-

kande, och valde att göra 
en polisanmälan. Mellan 

april 2012 och oktober 2013 
skickade kvinnan 186 mejl, 

51 mms, 39 sms och 16 brev 
till tandläkaren.Hennes ”dressing”

I ett av sms:en skrev kvin-
nan att tandläkaren är 

”hennes guacamoledres-
sing” och att hon är för-

älskad i honom. Kvinnan 

har erkänt, men förnekat 
att hon uppmanats sluta 

kontakta tandläkaren. Hon 
hävdar att han ”flörtade 

hejdlöst med henne” när 
hon blev patient, och tyck-

te att detta var osmakligt. 
Orsaken till hennes med-

delanden ska ha varit att 
kvinnan på 70-talet utsatts 

för ett ”pedofilt övergrepp”, 
när olika tandläkare fyllde 

hennes tänder med amal-
gam. Behandlingar som 

kvinnan hävdar resulte-
rade i tandgnissel, hjärn-

blödning och depression. 
Hon ville att tandläkaren 

skulle be om ursäkt för 
övergreppen.

Borde ha insettTingsrätten anser att kvin-
nan borde ha insett att 

tandläkaren inte ville ha 
någon kontakt och kallar 

hennes beteende för hän-
synslöst och kränkande.

I stället för fängelse i en 
månad väljer rätten vill-

korlig dom och 100 dags-
böter á 50 kronor för den 

fram till nu ostraffade 
kvinnan.

Johan Wallesjö036-30 40 92
johan.wallesjo@jonkopingsposten.se

Kvinnan som varit patient på Ryhovs käkkirurgiska klinik, 

skickade efteråt ett stort antal förvirrade meddelanden till 

mannen som behandlat henne. 
Foto: KAJSA JUSLIN

Trastendagenmed leksaksbyteGISLAVED I år blir 
det två nyheter på 

Trastendagen i Gisla-
ved: Leksaksbytardag 

och Stubbe Wahlberg 
som konferencier.På lördag är det Trasten-

dagen på Lilla torget vid 
Traststigen. För första 

gången är Stubbe Wahl-
berg konferencier på den 

välbesökta folkfesten.
– I fjol var det totalt 6–700 

personer på Trastendagen, 
säger Stanley Guldmyr, vd 

för Gislavedshus.Gislaved Drum & Drill-
corps öppnar själva festlig-

heterna och Hyresgästför-
eningen bidrar som vanlig 

med hoppborg.
Spontanidrottsplats

Nytt för i år är information 
till de boende i Trastenom-

rådet om spontanidrotts-
platsen som håller på att 

byggas där och odlings-
lotterna som planeras på 

platsen.– Idén kommer från hy-
resgästerna själva. Under 

Trastendagen 2009 fick 
man fylla i ett papper om 

vad man ville ha. Då kom 
det fram att man vill ha en 

spontanidrottsplats och 
odlingslotter i närheten 

av bostaden. Det finns vis-

serligen odlingslotter i An-
derstorp men det är inte 

alla som har bil.En anan nyhet är lek-
saksbytardag. Maria Alm 

på Gislaveds kommun 
håller i trådarna för lek-

saksbytardagarna i Gis-
laved. Idén kommer från 

Rosengård i Malmö och 
det sociala företaget Retoy.Barkonventionen

– Barnen lär sig lite om 
hållbarhet och om sina 

rättigheter enligt Barn-
konventionen. Vi plockar 

också bort leksaker som 
innehåller farliga kemika-

lier. På så vis lär sig föräld-
rarna vilka leksaker man 

inte ska köpa. Det här är 
tredje gången vi har lek-

saksbytardag, förra gång-
en var det kö redan innan 

den hade börjat, säger hon.
– Vi hoppas att det kom-

mer människor som inte 
bor i Trastenområdet och 

byter med barnen som bor 
där.

Stanley Guldmyr hop-
pas också på besökare från 

olika håll.– Det är inte bara för de 
boende utan för alla, säger 

han.

Camilla Sandberg0371-56 57 14
camilla.sandberg@varnamonyheter.se

B2 | Gislaved |Anderstorp 
Tel 0371–56 57 00  

E-post gislaved@varnamonyheter.se

Höstgille – Hultsbråta

Lördag 6 sept. kl. 18.00

Ur dunklet i den lilla stugan lockar vi fram tider som �ytt

Hur var der i Kållerstad förr? Anmälan till 

Solveig D. 731 23 och Marianne H. 730 82 senast 3/9.

Välkomna! Styrelsen för Kållerstads Hembygdsförening.

Företaglyfter SverigeEtt samtal om företagandets

betydelse för vår bygd
med Magnus Olofsgård (FP).

Bernts Konditori, Anderstorp
Onsdag 3 september kl 18:30

Lokala folkpartiföreträdare på 

plats för att svara på dina frågor!Välkommen

Din röst - Ditt förtroende = vårt ansvar!

Mattias    Ingrid                 Lennart               Pia                 Lars göran

Anderstorp    Reftele                Gislaved              Hestra            Reftele
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”Vi är ett socialt företag”
Vem är du?– Jag är en social entre-prenör, som skapat Re-toy tillsammans med min son Ali. Jag är i grunden en positiv människa, som inte blundar för den oba-lans som finns i världen. 

I många fall finns ett stort glapp mellan vår medve-tenhet och hur vi faktiskt agerar. Vi överkonsumerar på ett sätt som tär på jor-den och även skapar stress för oss själva. Om vi ser till våra barn behöver de vår närvaro, inte att vi fyller deras rum med saker.
Hur kan Retoy bidra?– Vi gör det möjligt för barn att tycka att det är kul att vara miljövänlig genom att byta, låna och skapa på våra aktiviteter. Samtidigt försöker vi i alla våra verk-samheter sätta ljuset på barns rättigheter. En del av det är att tidigt kunna få en förståelse för att barn över hela världen har samma rättigheter och att vi delar på det här jordklotet. Vi har alla en identitet knuten till den plats vi lever på, men vi är också en del av något större. Men det är viktigt att barnen ska ha kul och få fokusera på möjligheterna genom hur vi handlar, an-svaret ligger på oss vuxna.

Varför har du valt att skapa ett företag för verksamhe-ten?
– Vi är ett socialt före-tag, som vill försöka skapa ekonomisk, social och mil-jömässig hållbarhet. Före-tagsformen tvingar en på ett positivt sätt att vara ef-fektiv med resurser och skapa långsiktighet. Vår verksamhet är gratis för barnfamiljerna, men kos-tar för våra kunder: företag och kommuner, som vi för-söker att skapa ett mervär-de för. Eftersom vi är ett socialt företag återinveste-rar vi ekonomiskt överskott i verksamheten.

Vad ska du tala om i Hel-singborg?
– Rubriken är ”Att leka sig till en bättre värld”. Jag tror att vi vuxna behöver någonstans att leka på ett ansvarsfullt sätt. För mig var att grunda Retoy och göra det jag gör ett sätt att kunna det.

LENNART KOLMODINlennart.kolmodin@hd.se

BÖRSEN I GÅR. Securitas lyfte 
kraftigt efter delårsrapporten som gör säkerhetskoncernen till ett av dragloken på börsen i 

Stockholm. 

€ $+6,3
BÖRSEN 
I ÅR %

2,15
LÄGSTA BOLÅN 3 MÅN  %  

RESEVALUTA ENLIGT FOREX:

9,74
KR/EURO

7,81
KR/DOLLAR

1,30
KR/DKR

+-0,0

STOCKHOLM
Astra gör miljardförvärv4 Läkemedelskoncernen Astra Zenecas bioteknikbo-lag Medimmune har gjort upp om att köpa privatäg-da Definiens för 150 miljo-ner dollar (cirka 1,1 miljar-der kronor), skriver Astra Zeneca i ett pressmeddelan-de. Definiens har utvecklat Tissue Phenomics, ett fram-gångsrikt analysverktyg för bilder och data. TT

hd.se
 SENASTE EKONOMINYTTSenaste ekonominyheter på hd.se/ekonomi

STOCKHOLM
Com Hem vände till vinst4Digital-tv-bolaget Com Hem redovisar en vinst före skatt på 9 miljoner kronor för tredje kvartalet i år, jäm-fört med förlusten på 105 miljoner kronor motsva-rande period 2013. Den un-derliggande vinsten, enligt måttet ebitda, var 576 mil-joner kronor, jämfört med 569 miljoner kronor ett år tidigare. Omsättningen uppgick till 1 210 miljoner kronor, mot 1 104 miljoner kronor ett år tidigare. TT

YOKOHAMA
Nissan ökar vinsten
4Den japanska fordons-tillverkaren Nissan redovi-sar en vinstökning till 139,3 miljarder yen (9,1 miljarder kronor) för kvartalet som avslutades i september. Det var något bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räk-nat med 130,7 miljarder yen i vinst, enligt en sam-manställning av prognoser gjord av Reuters. En stabil återhämtning för försälj-ningen i USA ligger bakom vinstökningen. TT-Reuters

STOCKHOLM
Ökad vinst för Itab
4Butiksinredningsföreta-get Itab Shop Concept redo-visar en vinst efter finans-netto på 83,9 miljoner kro-nor för tredje kvartalet 2014. Det kan jämföras med vins-ten på 74,3 miljoner kronor motsvarande period 2013. Omsättningen uppgick till 1 024,7 miljoner kronor, jämfört med 935,1 miljoner kronor ett år tidigare. TT

NÅGRA FRÅGOR TILL

...Soledad Pinero Misa som dri-ver företaget Retoy, som genom lek vill lära barn om både miljö-vänlighet och sina rättigheter. Retoy har i dag verksamhet på en rad orter i landet och Helsingborg kan stå på tur. På fredag kommer hon hit för att tala vid Marknadsföreningens frukostklubb på Dunkers.

FO
TO

: PATRICK M
ILLER

STOCKHOLM
Skanska bygger ESS-anläggning 4Byggkoncernen Skanska har fått en order av Euro-pean Spallation Source (ESS) värd 670 miljoner kronor, som omfattar den första etappen i bygget av en forskningsanläggning i Brunnshög i Lund, skri-ver Skanska i ett pressmed-delande.

Byggstarten sker om-gående och målet är att forskningsanläggningen ska vara färdig 2019.ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas för forskning inom miljö, med-icin, mat och material. TT

PROGNOS

EU skriver ner Sverigesi� rorBRYSSEL/STOCKHOLM4 EU-kommissionen ser lite dystrare 
på svensk ekonomi än regeringen.

Och tillväxten i EU väntas i år stanna 
på 1,3 procent – klart lägre än förhopp-
ningarna i våras.

I höstprognosen går kom-missionen igenom läget i EU som helhet och land för land. Finansminister Magdalena Andersson (S) anser att kommissionens bedömning av ett struktu-rellt underskott i de svens-ka offentliga finanserna i år på 1,5 procent, jämfört med regeringens på 0,9 procent, stödjer hennes uttalanden 

om att läget i de offentliga finanserna är allvarligt.
– De har en lite mer pessi-mistisk bedömning av lä-get på arbetsmarknaden. Jag har påpekat att vi har ett stort strukturellt under-skott och varit bekymrade över det. Nu kommer EU-kommissionen och är ännu mer bekymrad än vad jag 

har varit. Det är värt att no-tera, säger Andersson.Även andra siffror är mer pessimistiska än regering-ens. Regeringen har en BNP-tillväxt i år på 2,1 pro-cent mot kommissionens 2,0. För nästa år tror reger-ingen 3,0, kommissionen 2,4. För 2016 tror regering-en på 3,2 procent, kommis-sionen på 2,7 procent.
Kommissionen spår en ar-betslöshet i Sverige på 7,8 procent 2015 och 7,6 pro-cent år 2016. Regeringen ligger lägre, 7,3 respektive 6,7 procent.Kommissionen är mer pessimistisk om Europas 

ekonomi nu jämfört med i våras.
”Under det första halv-året har BNP-tillväxten fått kämpa för att ta fart, vilket inte bara dämpat utan ock-så försvagat återhämtning-en”, heter det i prognosen.Totalt räknar kommissio-nen med en tillväxt i EU på 1,3 procent i år, följt av 1,5 procent för 2015.Bakom den nedskrivna prognosen står bland an-nat svagare siffror i länder som Italien och Frankrike.Prognosens glädjeämne är det forna krislandet Ir-land som i år tros få störst tillväxt i EU, 4,6 procent. TTWIKTOR NUMMELIN

Irland lånar för att betala IMF-lån
STOCKHOLM
4Den irländska staten har lanserat en ny 15-årig obli-gation, för att dra in pengar till en förtida återbetalning av ett IMF-lån.Upplägget kan i teorin stoppas av Sveriges riks-dag, men så lär det inte bli.Finansutskottet har in-lett beredningen av en pro-position om ändrade låne-

villkor till Irland. Beslut väntas den 19 november.Allt pekar mot att en ma-joritet stöder förslaget. Pro-positionen lades fram av fi-nansminister Magdalena Andersson (S) i oktober.Irland, i praktiken på obestånd hösten 2010, har på kort tid blivit EU:s snab-bast växande ekonomi. Till-växten beräknas i år till 4,6 

procent och Irlands långa låneräntor har nästan halv-erats sedan årsskiftet.
Men tuffa villkor i stödpro-grammet från 2010 svider. För att inte tvingas till ännu en runda offentliga åtstram-ningar vill Irlands regering rensa ut de dyraste lånen.Enligt beräkningar gjor-da i Dublin kan en återbe-

talning av IMF-lån på cir-ka 16 miljarder euro i för-tid ge en årlig besparing på 400 miljoner euro (cirka 3,7 miljarder kronor).Räntan på IMF-lånen lig-ger på cirka 5 procent, vil-ket kan jämföras med indi-kationer på en ränta på cir-ka 2,5 procent för landets nya 15-åriga obligationer. TTJOAKIM GOKSÖR

Förlust för Burger KingSTOCKHOLM
Amerikanska snabbmats-kedjan Burger King redovi-sar en nettoförlust på 23,5 miljoner dollar, 7 cent per aktie, för tremånadersperi-oden som avslutades i sep-tember. Det kan jämföras med vinsten på 68,2 miljo-ner dollar, 19 cent per aktie, samma period ett år tidiga-re. Rensat för engångspos-ter lyfte vinsten 19 procent till 96,4 miljoner dollar, vil-ket låg i linje med markna-dens förväntningar.Omsättningen steg 1,4 procent till 278,9 miljoner dollar. TT

Redovisar förlust. 
Uppåt för digitala annonser.

STOCKHOLM
Bättre än väntat av BMW4Den tyska biltillverkaren BMW redovisar ett rörelse-resultat (ebit) på 2,26 mil-jarder euro för tredje kvar-talet i år. Det är ett vinstlyft på 17 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Resul-tatet var bättre än väntat. TT

Digitalt lyft för pressen STOCKHOLM
4Annonsintäkterna för landsortspressen ökade under tredje kvartalet med draghjälp från ett lyft för digitala annonsintäkter på 29 miljoner kronor, enligt Tidningsutgivarna. Tryckta annonsintäkter minskade, men sammantaget blev det en ökning på nästan 1 pro-cent till 760 miljoner kro-nor. För storstadspressen blev det ett digitalt annons-lyft på drygt 19 procent. För morgonpressen ökade de digitala annonsintäkterna med 35 procent till nästan 160 miljoner kronor. TT
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55SOLEDAD PINERO MISA

Grundare av Retoy (ny)

Social entreprenör 

som har grundat före-

tagen Diferencia och 

Retoy. Ifjol fick hon 

Veckans affärers ut-

märkelse Årets samhällsentrepre-

nör. Soledad är en tydlig inspire-

rande röst och gott exempel på hur 

vi bör jobba med de sociala utma-

ningarna i samhället.

56CARL SCHLYTER (MP)

 Europaparla-

mentariker (34)

Efter tio år som pådri-

vande miljöpolitiker i 

EU:s maktkorridorer 

har nu denna EU-parla-

mentariker siktet in-

ställt på den svenska riksdagen. 

57JENNY FORS

Fiskepolicyansvarig på 

Världsnaturfonden WWF (ny)

Genom bland annat 

debattartiklar och twit-

terstormar har hon 

kämpat för att engage-

ra såväl politiker som 

svenska folket för att rädda allt 

från den vilda laxen i Östersjön till 

EU:s fiskereform.

58CHRISTINA LINDBÄCK

CSR-chef , NCC (52)

Den tidigare ordföran-

den för Näringslivets 

miljöchefer har under 

året gått från att han-

tera miljöfrågorna hos 

en av Sveriges största byggbolag 

till att leda hela hållbarhetsarbetet 

från koncernledningsnivå.

59ANNIKA MARKOVIC

F d miljöambassadör, 

ordförande i CCAC (ny)

Hade en mycket viktig 

roll som svensk chefs-

förhandlare i interna-

tionella miljöfrågor, 

men fick nytt jobb un-

der arbetet med listan och är i fort-

sättningen chef för Sveriges 

OECD-delegation. Detta gör att 

hennes position som miljömäktig 

alltså har ändrats. Hon kommer 

dock att vara kvar som ordförande 

i Lena Eks och Hillary Clintons kli-

matkommission CCAC till efter 

sommaren. 

60THOMAS B 

JOHANSSON

Professor emeritus vid 

Lunds universitet (ny)

Doktorn i kärnfysik till-

lika chefen över Inter-

nationella miljöinstitu-

tet i Lund har fokus in-

ställt på kopplingen 

mellan energi och tillväxt och utö-

var sitt engagemang med globala 

glasögon både i Sverige och i inter-

nationella fora. Som utredare har 

han även varit i centrum för debat-

ten om fossiloberoende fordons-

flotta.

61ANNIKA LAURÉN

Vd för Ekobanken (70)

Nomineras för sitt 

oförtrutna arbete med 

att driva den miljö-

mässigt och socialt 

hållbara banken Eko-

banken.

62SASJA BESLIK

chef för ansvarsfulla 

investeringar och bolagsstyrning 

på Nordea (54)

Har utifrån sin posi-

tion som investerings-

chef stort inflytande 

över vad stora bolag 

måste göra på miljö- 

och csr-området. Dessutom en 

djupt respekterad röst både här 

hemma och utomlands och en fli-

tigt anlitad csr-expert och ordfö-

rande för Unep FI Water Work Gro-

up inom FN. 

63GUSTAV STENBECK

Miljö-/csr-chef 

på Choice hotels (ny)

Var en gång i tiden 

webbansvarig på 

Greenpeace, men det 

är på en av Nordens 

största hotellkedjor 

han har gjort sina stora avtryck. 

Nytänkandet har bland annat lett 

till samarbeten med studenter in-

om hållbarhet som både hotellen 

och studenterna har mycket att 

vinna på.

64ANNIKA CARLSSON 

KANYAMA

Programchef på FOI (ny)

Framtidsinriktad fors-

kare inom FOI och Lin-

köpings tekniska uni-

versitet som bland an-

nat skrivit om klimat 

och konsumtion, hjälpt Vietnam 

med klimatanpassning och tagit 

fram en modell för köksodling.

65CARL HALL

Partner i Alder 

riskkapitalfond (39)

Grundare av och part-

ner i det största priva-

ta riskkapitalbolaget 

inriktat på miljöteknik 

i Norden med 1,1 mil-

jarder kronor under förvaltning.

66LOUISE KÖNIG

Hållbarhetschef på KF 

och Coop (29)
Som hållbarhetschef 

på KF och Coop är Kö-

nig en central person i 

Coops hållbarhetsar-

bete. Resultatet syns i 

att Coop ofta hamnar i toppen när 

konsumenterna bedömer varu-

märken utifrån hållbarhet i den år-

liga rankningen Sustainable 

brands.

67BARBARA EVAEUS

Klimatkommunikatör på 

Världsnaturfonden WWF (ny)

Har jobbat i över sju år 

med att öka kunskap 

och engagemang i kli-

matfrågan och bland 

annat drivit projekten 

Earth hour och Earth hour city 

challenge. Hon har lyckats påver-

ka både beslutsfattare, näringsli-

vet och allmänheten med sitt gla-

da och övertygande sätt att kom-

municera, säger en av rösterna 

som har nominerat henne. 

68PÄR LARSHANS

Hållbarhetschef på 

Max hamburgare (49)

Pär Larshans har job-

bat som hållbarhets-

chef på Max i tio år, 

snabbmatsrestau-

rangen som har satt 

en ny standard för hållbarhetsar-

bete i sin bransch. Med sitt ansvar 

för personal- och miljöfrågor har 

han flera uppmärksammande håll-

barhetsinitiativ i bagaget. 

69EMMA IHRE

Ansvarig för hållbart 

företagande på Finansdeparte-

mentet (3)
Förra årets stjärnskott 

på listan Emma Ihre 

har kanske inte varit 

lika synlig det senaste 

året, men har en nyck-

elroll i arbetet med att leda de stat-

liga bolagen mot ökad hållbarhet.

70 MARIKA MARKOVITS

Direktor för Stockholms 

stadsmission (ny)

Marika har blivit nomi-

nerad för sitt arbete 

för hemlösa, inte 

minst i projektet 

Crossroads som ger 

stöd och hjälp åt EU-medborgare i 

hemlöshet i Sverige. Det senare 

låg också bakom att hon utsågs till 

Årets europé i fjol. 

71KARL-HENRIK ROBÈRT

Grundare av Det naturliga 

steget (66)
”Han har gett oss 

verktyget för en håll-

bar utveckling”, säger 

en röst som har nomi-

nerat Robèrt och syf-

tar på den internationellt högt an-

sedda organisation och metodik 

som Det naturliga steget är. 

Robèrt är professor i strategisk 

hållbar utveckling.

72ANNA LINUSSON

vd på Svenskt vatten (64)

Hamnade på listan 

som vd för Håll Sveri-

ge rent, men presente-

rades precis före 

pressläggningen som 

ny vd för Svenskt vatten. Vi tror 

dock inte för ett ögonblick att det 

nya jobbet gör henne mindre vär-

dig att ligga på listan. Linusson är i 

grunden civilingenjör och har tidi-

gare jobbat som miljöchef på 

Stockholm läns landsting. 

73MAGNUS EMFEL

Expert på klimat-

innovationer och gröna 

finanser på WWF (ny)

Överallt där miljöteknik 

– från innovation via 

kommersialisering till 

export – och hållbara 

finanser  dryftas är Em-

fel med och tycker, tipsar och på-

verkar.

Miljömäktigaste 

partierna

1 MILJÖPARTIET 

(fyra namn på listan)

2 VÄNSTERPARTIET 

(två)

3 CENTERPARTIET OCH 

MODERATERNA (en var)

��
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Adress: Köpmangatan 1 B, 1 tr, Gislaved Tel: 0371-56 57 00  E-post: gislaved@varnamonyheter.se

Gamla leksaker byts bortGISLAVED Många samlade när Gislaveds kommun i samarbete med Retoy anordna-de sin första leksaks-bytardag i torsdags. Tanken med projektet är att slå ett slag för miljön samtidigt som man får något nytt med sig hem. Tanken med leksaksby-tardagarna är från kom-munens sida ett sätt att belysa det ohållbara kon-sumtionsmönstret man ser när ett barn i Sverige i dag i genomsnitt har 500 leksaker. I torsdags sam-lades många bytesglada barn och föräldrar i loka-len på Köpmansgatan för att lämna in gamla lek-

saker och ersätta de med nya. 
– Det är jättekul att det kommer så mycket folk. Vi har varit mest i storstäder tidigare men på mindre or-ter har vi märkt att folk är mer benägna att komma. Det är lättare att nå ut, sä-ger Erika Söderström, Re-toy. 

Hon avbryts av en kille som frågar om han inte kan få byta till sig leksaks-pistolen som ligger i en låda med kasserade leksa-ker. Hon tvekar. – Vi har släppt igenom vattenpistoler och så. Det är okej. Men större ”pang-are” och sådär känns inte riktigt bra att ha med, sä-ger Erika Söderström. Men det är inte bara pi-stoler som får nobben. Alla 

leksaker som lämnas in går igenom en kvalitets-kontroll. Trasiga och slitna leksaker sorteras också bort och samma sak gäller för leksaker med farliga kemikalier.
– Barn får i sig mycket kemikalier hela tiden och vi vill motverka det. Det är svårt att avgöra men man kan känna om en leksak luktar starkt av något eller om det är gammal mjuk-plast till exempel, säger Erika Söderström. Torsdagens arrange-mang var det första i Gisla-ved men återkommer flera gånger under sommaren och hösten, närmast i juli på Gislaveds Bibliotek.  

Oliver Karlssonoliver.karlsson@varnamonyheter.se

Många samlades i Presentverkstans gamla lokaler för att 
byta grejer med varandra. 

Foto: OLIVER KARLSSON 

Clara och Felix Lindqvist botaniserade bland det digra utbu-
det. Mamma Moni var med och hjälpte till. 

ANDERSTORP Nat-ten till fredagen gjor-de tjuvar inbrott på VS Bilservice i An-derstorp och stal sa-ker för runt 200 000 kronor.
– Jag blev chockad, jag har inte återhäm-tat mig än, säger Val-le Muncan, som äger verkstaden. 

När Valle Muncan kom till sin verkstad på Idrottsvä-gen i Anderstorp vid halv sju i fredags morse vän-tade en mycket tråkig överraskning.Grinden till stängslet var uppklippt. En moped som var på lagning låg ut-kastad på gården. Sedan 

fick han se att dörren till verkstaden var uppbru-ten. 

”Mycket proffsigt”Hela verkstaden var i kaos, skåpen låg nedrivna på golvet och lokalen var nästan tömd på saker. Under natten hade tju-var brutit sig in i hans verkstad och tagit mas-sor av saker. 
100 000 kronor– De har stulit 90 procent av mina handverktyg. – De visste precis vad de gjorde, för de har ta-git mina dyraste verktyg. Det var mycket proffsigt gjort, menar Valle Mun-can.
Tjuvarna använde en av 

Valle Muncans vinkelsli-par i verkstaden för att skära upp kassaskåpet. Där förvarade han det mesta av större värde i verkstaden, som de två mätinstrumenten för di-agnostik av elektronik i bilarna.
– De två instrumen-ten kostar 50 000 kronor styck, jag hade även tre datorer och två mobilte-lefoner där och 3 000 kro-nor i växelkassan som de tog, berättar Valle Mun-can.

40 bilnycklar på vift– Dessutom tog de tio lå-dor fulla med andra dyra specialverktyg, en del av de verktygen kostar 10 000 kronor styck. De stal däck 

och katalysatorer också och flera gasolflaskor.Som om inte det vore nog så stal de även 40 bil-nycklar. Det är nycklar till kundernas bilar som är på lagning och till bilar som Valle Muncan själv repa-rerar och säljer. De hade försökt ta sig in i några av bilarna, utan att lyckas. Tjuvarna pas-sade också på att bryta upp tanklock och slanga bensin från några bilar.– Jag ska byta lås på bi-larna, de kan ju komma tillbaks och stjäla bilarna. Jag har bett ett vaktbolag att ha lite extra koll på min verkstad nu.– Jag har inte räknat på allt de stal än, men de har stulit för runt 200 000 

kronor totalt, säger Valle Muncan, som tror att han måste ha stängt hela veckan. Hans Nilsson
0370-30 06 73hans.nilsson@varnamonyheter.se

När Valle Muncan kom till sin verkstad i Anderstorp i 
fredags morse väntade en mycket tråkig syn. Tjuvar hade 
klippt upp grinden och tagit sig in i verkstaden och stulit 
hans finaste verktyg.  

Foto: LILLIAN ANDERSSON 

Tjuvar stal för 200 000 ”Proffsigt” inbrott i VS Bilservice i Anderstorp

Vad händer i din förening?Mejla in senaste nytt från klubbmötet!

Tyck till om tidningen
Gå med i vår läsarpanelwww.varnamonyheter.se/lasarpanelen

M
ad

el
ei

ne
 H

am
m

ar
st

rö
m

 N
yh

et
sr

ed
ak

tö
r 

Införingsdag Bokas senast
Lördag 7/6 Tisdag 3/6 Kl 12.00Måndag 9/6 Tisdag 3/6 Kl 12.00

Ändrade inlämningstider för annonser i samband med 6 juni.

Torsdag 5/6 har annonsavdelningen stängt p.g.a utbildning

Läs mer på vår hemsida: www.hullert.se

Se Merlo´s helt nya teleskoplastare!Maskinvisning med provkörning.Välkommen till Mårtensson Service AB Tisdag 3 juni klockan 14:00 - 18:00.Industrigatan 5, Gislaved
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KONSTIG LUKT PÅ SKOLA 

OROAR PERSONALEN

 

SJÖBO A22

PAR HOTAS AV VRÄKNING

EFTER TVIST OM MATOS

 

MALMÖ A7

BÄRODLARE FÄLLD

FÖR OLAGLIG FÄLLA

           
           

           
           

   HÖÖR A17

SKÅNE

MELLANSKÅNE

EKONOMI

NÖJE

Förlamad 

i ansiktet 

efter biopsi

Populärt byta sina leksaker

� Det senaste för barnfamiljer är att byta leksaker med varandra när barnen har tröttnat på 

dem. På den sociala entreprenörsfirman och insamlingsstiftelsen Retoy i Malmö har man 

tagit fasta på detta intresset. I helgen samlades barn och deras föräldrar i Julverkstaden i 

Malmö för att byta leksaker. En del av föräldrarna valde också att skänka några av barnens 

leksaker som julklappar till flyktingbarn i stan. 

MALMÖ A6

Det är positivt att sonen Gaels leksaker blir till nytta för andra barn, menar Emma Valdes, som besöker 

Retoys leksaksbytesdag i Malmö. 

FOTO: ALINE LESSNER

� Det skulle vara en enkel och rutinmässig biopsi för att ge 

Elise Sjögren svar kring tinningshuvudvärken hon led av.

   Men när läkaren inte hittade området att ta sina prover 

på, grävde han runt så mycket att det uppstod nervskador 

och Elises halva ansikte förlamades.  

ESLÖV A18

Taxen hör till de klassiker som tillverkades på platsen, vid sidan av pigtit-

taren och trillegubben. 

FOTO: KRISTINA HÖJENDAL

Leksaksfabriken 90 år senare  
SKÅNE A4-5

Hyllad polisduo tillbaka

Helena af Sandberg och Rolf Lass-

gård återvänder som mordutredarna 

Jeanette Eriksson och Lars Martin 

Johansson i Den fjärde mannen. B1

Bolagsverkets brev 

bluff för företagare

SVALÖV A14

Skattehöjningar 

väntar nästa år

EKONOMI A28

SYDOST

Ystad 2014 fångat 

genom objektivet

YSTAD A20-21

OTROLIGA LÅGA,  0,85% RÄNTA 

VID KÖP AV BEGAGNAD BIL!

Se alla bilar på www.bilbengtsson.se

Rätt service till Rätt pris 

Det erbjuder vi tillsammans med specialutbildad personal och 

prisgaranti på originalservice. Som auktoriserad bilverkstad har 

vi höga krav på att följa biltillverkarnas rekommendationer för en 

korrekt service som får din bil att fungera felfritt i m
ånga mil. 

Vi hjälper även till vid plåt-,lack-& glasskador

VOLVO, RENAULT & TOYOTA

Vxl 0411-648 00

Ystad, Simrishamn

Tomelilla, Sjöbo

www.toyotasydost.se

Vxl 0411-648 80

Ystad, Veberöd

Simrishamn

       * i
ngen 

uppläggnings- & 

aviavgifter

Ystad, Simrishamn, Sjöbo

GISLAVED Har bar-

nen tröttnat på några 

av sina leksaker? Nu 

kan du byta dem mot 

andra helt gratis – när 

det anordnas leksaks-

bytardag i Gislaved.

Det var Maria Alm, miljö-

handläggare på Gislaveds 

kommun, som fick höra 

talas om Retoy, ett socialt 

företag som drivs av en 

insamlingsstiftelse. Ett 

syfte är att skapa ett håll-

barhetstänkande i unga år, 

men Maria märkte snart 

att det fanns flera goda 

bieffekter. Arrangemanget 

stämmer bra med FN:s 

barnkonvention, som ger 

alla barn rätten att leka, 

och det finns en större 

miljöaspekt – Retoy plock-

ar bort de leksaker som är 

olämpliga, till exempel på 

grund av sitt kemikaliein-

nehåll.

– Det ser jag som ett sätt 

att nå ut med att det kan 

finnas farliga ämnen i lek-

saker.

Alla kan vara med

Familjer ska kunna kom-

ma och byta in leksaker 

oavsett sakernas skick el-

ler värde, även om de för-

stås helst ska vara hela och 

rena.
– Barn ser inte till kost-

nader utan till h
elt andra 

aspekter. Alla ska kunna 

vara med, säger Maria.

Tio gånger

Man slår på stort redan 

från början. Fram till nästa 

vår kommer totalt tio ar-

rangemang av det här sla-

get att hållas på olika plat-

ser i Gislaveds kommun. 

Dels vanliga leksaksby-

tardagar, dels Retoy-kalas, 

som innehåller något mer. 

Det första äger rum i mor-

gon, i Presentverkstans 

gamla lokaler på Köpman-

gatan i Gislaved. Förutom 

att byta leksaker kommer 

besökarna också att kunna 

se en barnteaterpjäs på te-

mat mobbning och miljö.

Rent konkret går bytena 

till så att man får en stäm-

pel för varje leksak man 

lämnar in - inlämnandet 

har redan dragit igång på 

Gislaveds bibliotek. Sedan 

kan man hämta ut lika 

många leksaker som man 

har stämplar. Hittar man 

inget man vill ha, kan man 

spara stämplarna till ett 

annat tillfälle – eller till en 

annan stad. Arrangemang-

en hålls nämligen på flera 

platser runt om i Sverige, 

framför allt i större städer 

som Malmö, Stockholm 

och Växjö. Gislaved är först 

ut i närområdet:

– Det vore kul om vi kun-

de få ett samarbete inom 

GGVV på sikt, om de andra 

kommunerna också ville 

hoppa på. säger Maria Alm.

Lena Gärdemalm

0370-691643

lena.gardemalm@lokalmedia.nu

Lekande lätt att byta

Maria Alm  på Gislaveds 

kommun anordnar i 

samarbete med Retoy det 

första leksaksbytarkalaset i 

morgon, torsdag. 

 
Foto: LENA GÄRDEMALM
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NYHETER

ONSDAG DEN 28 MAJ 2014

Ord. öppettider: Fredag 13-18, Lördag 10-16, 

Söndag 13-16, Måndag 13-19
Rydaholm  

Stallagårdsvägen 10, 

Tel.  0472-201 20

www.elmo.se
Samma möbler–lägre pris

Rottinggrupp, 

sittvänlig med högre bord, 

2 trådig, komplett med dynor
8.995:-

Torsdag Kristi himmelsfärds dag kl. 10-16 

och Fredag kl. 10-18Extraöppet hos Elmö!
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PRISETSkynda fynda! Upp till

Kam
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jpris
!

Tack tack 

tack...

E� ersom jag nu slutar på

DINA

 FÖRSÄKRINGAR

för att njuta av livet, vill

jag tacka Er alla, goa 

och trevlig kunder,

både företag och privat, 

för roliga år tillsammans.

Jag önskar Er en skön

 sommar!

Jan-Åke Magnusson

Försäkringsrådgivare
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Skillingaryd

Kapellgatan 7

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

VILLOR/ BOSTADSRÄTTER/ FASTIGHETSBYRAN.SE

Salong, butik & webshop  ·  K
valitet sedan 1972  

Storgatsbacken 9  ·  0
370-30 10 58   

hudoteket.se

Välkommen Enisa!

I Värnamo kan vi nu erbjuda 

ännu fler tid
er. Vårt se

naste 

tillsk
ott Enisa är utbildad 

hudterapeut & makeupartist.
  

Varmt välkommen att boka 

din tid redan idag!

Redigering: Kalle Elmqvist

A16

MALMÖ 

Chef: Per Ek Biträdande chef: Therese Thomasson Telefon: 040-28 24 00

E-post: malmo@sydsvenskan.se Postadress: Malmöredaktionen, Sydsvenskan, 205 05 Malmö

Prenumeration: 040-93 41 00 Annons: 040-93 44 00

Måndag 21 april 2014

■ Musik, tivoli och stekos – som en för-

smak av Malmöfestivalen drog den 

turkiska kulturfestivalen in i Folkets park 

under påsken.Den turkiska kulturfesti-
valen anordnades för sjät-
te året i rad, och arrange-
manget har vuxit för varje 
år. Under påskafton och 
påskdagen blev det folk-
dans, hoppborg, eldshow 
och framträdanden från 
influgna turkiska stjärnor 
som Emre Kaya och Zeynep 
Türkes. Och mycket mat.

– Du måste testa köfte, 
köttbullarna, säger Bahar 

Ay, ordförande för Must 
som ligger bakom festiva-
len.

– Men vi har även stånd 
med pakistansk och bos-
nisk mat. Vår förening står 
öppen för alla.

Must står för  Malmös unga 
svenska turkar, som har 
sina lokaler i Förening-
arnas hus på Ystadvägen. 
Must är knuten till Tur-

kiska ungdomsförbundet 
i Stockholm.– Vi får stöd genom dem, 

och från våra sponsorer. På 
så sätt kan vi arrangera det 
här. Vi i styrelsen arbetar 
ideellt.

– Det är viktigt att ha en 
förening för unga männi-
skor, för man ska inte 
glömma sin härkomst. 
Vi har haft filmfestivaler 
och fotboll för barnen och 
så vi planerar för en kul-
turresa till Turkiet i hösten. 
Vi vill aktivera ungdomar, 
så de har något bra att göra.

I Malmö finns tusentals 
turkar, inte bara från Turki-

et utan även från Makedo-
nien och Bulgarien där det 
finns stora turkiska befolk-
ningsgrupper. De allra flesta turkar 

kom till Sverige som arbets-
kraftsinvandrare under 60- 
och 70-talen.– Min pappa kom 1976, 

och jag är född och upp-
vuxen i Malmö, berättar 
Bahar Ay.

Kulturfestivalen hade  ett 
särskilt fokus på barnen, 
eftersom den 23 april är 
Barnens dag i Turkiet. Ett 
av inslagen var organisatio-
nen Retoy, som hade brett 

ut en filt full med leksaker 
där barnen kunde leka.

– Barnen kan också ta hit 
leksaker och byta dem, sä-
ger Vlora Makolli på Retoy, 
som inte har någon anknyt-
ning till Turkiet, eller tur-
kiska Barnens dag.– Varje dag är Barnens 

dag för oss.

FOLKETS PARK

Högtygande festival 
gav en smak av Turkiet

Det bjöds på eldshow, matstånd och dans i Folkets park i helgen. Umut Palamut visade upp en mycket gammal folkdans från nordöstra Turkiet.

TEXT: MATTIAS OSCARSSONmattias.oscarsson 
@sydsvenskan.se

FOTO: PETER FRENNESSONpeter.frennesson @sydsvenskan.seVittne beväpnade sig – döms till fängelse

PERSBORG■ Mannen vittnade om 
ett gängmord på Norra 
Grängesbergsgatan som-
maren 2011. Nu döms han 
till sex månaders fängelse 
för grovt vapenbrott. Poli-

sen hittade en pistol hem-
ma hos mannens ex-sambo.Mannens vittnesmål  och 

andra bevis ledde till att 
en medlem i Brödraska-
pet dömdes till tretton års 

fängelse för att ha hug-
git ihjäl mannens kusin. 
I rätte gången om vapen-
brottet sa han att han kän-
de sig hotad och trakassera-
des nattetid i hemmet. Situ-
ationen förvärrades när en 

av de misstänkta för mor-
det själv mördades, sa man-
nen i rätten.

Men tingsrätten  tror inte 
att hoten varit fullt så all-
varliga som mannen be-

skriver. Och oavsett vilket 
gör det inte det tillåtet att 
beväpna sig. Mannen döms 
därför till sex månaders 
fängelse.

TOBIAS BARKMAN
tobias.barkman@sydsvenskan.se

BUNKEFLOSTRANDSundsbroskolan 
får paviljonger■ Stadsbyggnadskontoret 

söker bygglov för två slöjd-
paviljonger vid Sundsbro-
skolan. En paviljong ska 
användas för textilslöjd 
och den andra för trä- och 
metall slöjd.Salarna ska rymma var 

sin grupp om sexton elever 
och bägge paviljonger ska 
stå klara till terminsstar-
ten i höst.

LIMHAMNOklara p-regler 
vid Kalkbrottet■ Boende på Hattsnäcks-

gränd och Dammsnäcks-
gränd vid Kalkbrottet kla-
gar på oklara och obekvä-
ma parkeringsregler sedan 
parkeringszoner infördes.

De boende hävdar att två-
timmarsregeln gäller, men 
gatukontoret svarar att det 
är fyra timmar som gäller 
i vissa områden. De boende 
vill nu ha ett klargörande 
av vad som faktiskt gäller.

Man blev bortförd och  instängdMÖLLEVÅNGEN■ Tre män i 20–30-års-
åldern är gripna miss-

tänkta för människorov 
efter att ha hållit kvar 

en man i en butik på 
Möllevången.

De tre männen påträffade 
mannen, som är i 30-års-
åldern, i centrala Malmö 
och förde honom till en bu-
tik på Simrishamnsgatan.

Där höll de kvar honom 
mot hans vilja och försökte 
med våld och hot utpressa 
honom. Motivet är oklart, 
enligt polisen.En anhörig till mannen 

larmade polis strax före 
klockan 17, och flera pa-
truller anlände till platsen 
strax därefter. Polisen miss-
tänker att mannen då hade 
hållits kvar mot sin vilja 
i två till tre timmar.Den misshandlade man-

nen fick skador i ansiktet 
och fördes till sjukhus av 
en polispatrull. De tre män-
nen greps och är misstänk-
ta för olaga frihetsberövan-
de, misshandel och utpress-
ning.

Polisen skriver på sin 
hemsida att de misstänk-
ta männen har en kopp-
ling till butiken på Mölle-
vången.

HANNAH DAVIDSSONOSKAR EKSTRÖM 

MÄNNISKOROV
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VÆSTSVERIGE RUNT
Uddevalla: City Gross 

stoppar danskt fläsk1 Griskriget har hamnat i 
Uddevalla. City Gross i 

staden ska sluta sälja 

danskt griskött.Problemet är att de fortfa-

rande har fryst danskt fläsk-

kött som man först vill 
sälja slut på, enligt Bohus-

läningen.–  Vi tycker att det är rätt tid att agera nu med 

tanke på djurhållningen i Danmark och den 

höga användningen av antibiotika, säger 

Daniel Hedevåg, butikschef  för City Gross i 

Uddevalla.Men bojkotten gäller först när köttfrysarna 

med det danska köttet gapar tomma.Alingsås: Invigning av 
nostalgisk vägsträcka
2 I dag invigs retrovägen mellan Göteborg 

och Nossebro - en nostalgisträcka som föl-

jer väg 190 förbi Alingsås kommun skriver 

Alingsås Tidning. Retrovägen är 75 kilometer lång och utefter 

denna ligger flera caféer, museer, second hand-

butiker, lanthandlar och vandrarhem. Verksam-

heter som för tankarna tillbaka till 1950- 

70-talen.Besöksmålen utmed vägen är bland annat 

Brobacka kaffestuga, Stora Mellbys lanthandel, 

mackmuseet i Sollebrunn, Skattegårdens 

lantost i Magra och Mellby Mekaniska Museum 

i Bjärlanda.

Trollhättan: Misstänkt 
baconfusk anmält3 En man i Trollhättan har anmält en 

baconproducent för att innehållet i en för-

packning innehöll mindre än utlovat, skriver 

Ttela.se
På paketet utlovades 420 gram bacon. Men 

när Trollhättebon kontrollerade innehållet fat-

tades nära tio procent.  
När han upptäckte 

detta kontaktade 
han Axfood som 

producerat baco-nen. Han har också varit i kontakt med Trollhättans kommun i ären-det.

Vänersborg: Tunnlar 
ska få graffiti-målning
5 Under sommaren ska tre gångtunnlar i 

Vänersborg täckas med graffiti med hjälp 

av sommarlediga ungdomar.
Ett av de mer ovanliga feriejobben i sommar 

är nog att måla graffiti i gångtunnlar under 

Gropbrovägen skriver Ttela.se. Åtta ungdomar 

ska under vägledning av konstnärerna Camilla 

Boström, Jonathan Josefsson och Amara por 

Dios ta fram både sprayburkar och fantasi. 
Kungsbacka: Värmen 

fick tåg att ställa in6 Värmen ställde till det med pendel-

trafiken, skriver Norra Halland.

Trafikverket ställde in flertalet pendeltåg 

mellan Kungsbacka och Göteborg i går för att 

minska risken för solkurvor.
Även tågavgångar mot Alingsås och 

Älvängen påverkades. Men de flesta inställda 

pendeltågen ersattes med bussar.Floda: Bli miljövän och byt dina leksaker
7 I helgen är det leksaksbytarda-

gar i Floda, skriver Lerums Tid-

ning. Barn får lämna in sina gamla 

leksaker och får lika många stämp-

lar på sitt byteskort. Sedan leker de 

sig fram till nygamla favoriter att ta 

med sig hem och checkar slutligen 

ut leksakerna.  Meningen är att det ska bli en 

återkommande aktivitet i kommu-

nen genom samarbete mellan kommu-

nen och föreningen Retoy, som samar-

betar med bland andra Unicef. Syftet 

är att på ett lekfullt sätt uppleva hur 

kul det är att vara miljövänlig.Karlstad: Miljöpartiet 
la ut isblock i stan8 I går ställde Miljöpartiet i Karlstad ut 

stora isblock på flera platser i staden för 

att uppmärksamma klimatförändringarna i 

stort skriver nwt.se. 
– Men också för att isarna på Arktis smälter 

fortare än till och med forskare har räknat med, 

säger Martin Oscarsson, ledamot i kommun-

fullmäktige för Miljöpartiet i Karlstad till nwt.
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4 EDSVALLA: En tidig vår och den senaste tidens värme, har 

gjort att man redan till helgen kan mumsa på värmländska 

jordgubbar, skriver Värmlands Folkblad. Om värmen håller i sig 

tror odlaren Anders Hagberg att det finns jordgubbar för själv-

plockning i god tid till midsommar.  
Foto: LUDVIG THUNMAN

Var snäll mot mig.
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Barbie.

Kom till Nordstan och prata Norge med oss.

Möt representanter från Hurtigruten, Fjord Norge, Nord-Norge, 

Trøndelag, Fjell-Norge, Widerøe, Rica och NSB. 

Få inspiration och fina erbjudanden inför sommarens resor.

Upplev Norge med hjälp av 3D-glasögon, prova att hoppa utför en 

klippa i Stryn med wingsuit eller njut av Lofoten i ditt eget tempo.

Ansiktsmålning för barn fredag em. och lördag.22-24 MAJTorsdag 14-20 | Fredag 10-20 | Lördag 10-18

Börja din resa redan idag på visitnorway.com/sommar
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THE BEST OF SHOE BRANDS

CLOU 499:-

MOHEDA 799:-

MAN: LYLE & SCOTT 799:-

UPDATEFORSUMMER
BRANDS: ADIDAS CLARKS CLOU CONVERSE DEPECHE 

DR MARTENS FRED PERRY GABOR MARCO TOZZI MOHEDA 

NEW BALANCE NIKE NILSON SHOES OSCARIA REEBOK 

RIEKER TAMARIS TEN POINTS VAGABOND VANS  

STORE: STORGATAN 15. VÄXJÖ 

ONLINE: NILSONSHOES.COM
Avtalskatastrof

Jag och min fru Susanne skulle gå skilda vägar efter ett långt äktenskap. Vi var 

vid tillfället överens om vad vardera part skulle erhålla. Vi tittade på internet och 

fann olika förslag på bodelningsavtal. Vi kände oss osäkra på att använda oss av ett 

sådant avtal och fick istället hjälp av vår fastighetsmäklare att upprätta detta avtal. 

Det kostade oss en liten peng, men inte lika mycket som det skulle kosta hos en 

erfaren jurist eller på en advokatbyrå.

Detta kändes för stunden bra, men efter ett tag då jag och Susanne började tvista 

om saker och ting, visade det sig att bodelningsavtalet som vi fått hjälp att upprätta 

innehöll tvetydigheter samt felaktigheter vilket dels har kostat oss båda väldigt 

höga juridiska kostnader samt kommer innebära att jag får mindre del av den 

gemensamma egendomen än vad som var tänkt från början då jag och Susanne var 

överens. Varför gick jag inte till en advokat som arbetar med bodelningsavtal?   Håkan 49 år

www

För rådgivning kontakta
Växjö0470-243 30 Olofström0454-30 14 30 Bromölla0456-33 30 09

Tel. 0472-191 20

Vi fi nns för Dig när livet stannar...

Ulrica Söderström
Tomas Söderström

Lasse SvenssonVärendsgatan 4BAlvesta

www.allbobegravning.se

Lilla Malva Wilén, 3 år, checkade in leksaker hon tröttnat på och 

kom ut med nya för henne.  Retoy som står för barns rättigheter 

och hållbar konsumtion kunde man �nna i Teaterparken och är 

en leksaksbytesaktivitet som är lätt, smart och kul för både barn, 

miljö och uppskattat av vuxna. 

Dansuppvisningarna var uppskattade och hade många tittare. 

Kulturskolan jazzade loss framför Palladium. 

Charlie Caper, som vann talang 2009, bjöd på magi och �nger-

färdighet i Willans Park. 

Det blev en kulturfest utan dess like då Växjö centrum bjöd 

in till Vårstad. Gatorna var fyllda av musik, dansuppvis-

ningar, trollkonstnärer, hoppborgar, stadsvandring, invig-

ning av allsångsscenen i Linnéparken, prova-på-aktiviteter 

med mera. En helt klart lyckad helg för både arrangörer, 

medverkande och besökare.

Alina Carlsson 

Vårstad med tryck

Kören Vocal Vibrations släppte loss i Bländapassagen med bland 

annat en läcker variant av Pharell Williams låt Happy.

Karneval Växjö Fiesta bjöd på musik och färgsprakande dräkter då de dansade sig från stadsbiblioteket till Stortorget.

Kulturskolans brassensemble underhöll på Båtsmanstorget där 

barn även �ck hoppa i hoppborg. 

Nyöppnade Lekia var välbesökt och bjöd på godsaker och under-

hållning av en trollkarl. 

 Under 2014 har vår Facebook ökat från 1821 följare till 2700! 



36
36

Vi leker för en bättre värld!
När du och jag skapar nya leksaker av gamla, byter leksaker med 
varandra och tänker på att vara snälla mot oss själva, naturen och 
kompisar, då mår både vi och jorden bättre. Retoy vet att alla barn har 
massa fantasi och kärlek i sig – kom till oss så leker vi oss till en bättre 
värld!

Det är inte vilken värld vi drömmer om som avgör utan den värld vi är 
med och skapar. Vi förverkligar drömmar genom att möjliggöra för barn 
att vara med och skapa en mer kärleksfull värld där vi tar väl hand om 
varandra och naturen.


