
Avicii hyllas i radio
n Den 8 september i år skulle  
artisten Avicii ha fyllt 31 år. 
Hans riktiga namn  
var Tim Bergling. 
Tim Bergling dog när  
han bara var 28 år gammal.  
Då tog han sitt liv.  
Men hans musik lever vidare. 

Den amerikanska 
radiokanalen Sirius är USAs 
största radiokanal på internet.
Den ska hylla Avicii hela veckan.

Sirius gör hyllningen tillsammans 
med organisationen  
Tim Bergling Foundation.  
Den arbetar mot psykisk ohälsa.

n För 16 år sedan blev  
en pojke och en kvinna 
mördade i Linköping. 
I somras hittade poliserna en man 
som troligen är mördaren.  
Nu är utredningen klar och det 
ska bli rättegång.   
 
Mannen säger att det var han 
som mördade dem.  
Mannen kan ha varit psykiskt sjuk. 
Mannen säger att han kände sig 
tvungen att mörda någon.  

Han kände inte dem han mördade. 
Han bara mötte dem på gatan.  

Poliserna hittade blod  
från mördaren. 
Med hjälp av blodet hittade 
de släktingar till mördaren. 
Det är en teknik som är ny. 
Den fanns inte när morden hände. 
 
Undersökningen om morden är 
bland de största som poliserna  
i Sverige har gjort.

Rättegång om morden 

Vården ska få  
mer pengar 
n Det ska bli mer pengar  
till vården av sjuka och  
till vården av gamla personer.
Det handlar om  
flera miljarder kronor.  
Det har regeringen, Liberalerna  
och Centerpartiet bestämt. 

En del av pengarna ska 
användas för att människor inte 
ska få vänta så länge på vård.  
 
– De har blivit extra långa köer 
på grund av viruset corona, säger 
statsminister Stefan Löfven. 

Årets museum  
finns i Sörmland
n Sörmlands museum i 
Nyköping får priset  
Årets museum 2020.  
 
Sörmlands museum tänker 
på nya sätt. Besökarna får vara 
med och bestämma.  
Det säger organisationen 
Sveriges museer  
som delar ut priset.

Hon hoppade längst
n I helgen var den årliga 
tävlingen Finnkampen.  
Sverige tävlade  
mot Finland i friidrott.  

I år var tävlingen i Tammerfors  
i Finland. Förra året vann  
Sveriges herrar och damer. 

Och så blev det i år också.  
Trots att svenskarna var tvungna 
att resa fram och tillbaka.  
De fick inte sova över i Finland  
på grund av viruset corona.  

I damernas längdhopp var det 
svenskorna Tilde Johansson 

och Khaddi Sagnia som var bäst.  
De vann den grenen.

– Det känns jättebra.  
Vi är här för att vinna och ännu 
en gång får vi visa vår styrka. 
Segern betyder mycket, 
sade Khaddi Sagnia.

Khaddi Sagnia tävlade i längdhopp i Finnkampen. Hon hade det längsta hoppet av damerna. Det var 6,62 meter.
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LÄTTLÄSTA NYHETER  
9 september 2020 

Nummer 37

Poliser vid platsen där de två  
blev mördade år 2004.

Tim Bergling blev 28 år. 



Fler olyckor med sparkcyklar

En man hade tunnor med gift i källaren

Fler och fler vill åka sparkcykel som går på el. Men det finns många problem med sparkcyklarna.
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nn Sparkcyklar som går på el 
blir mer och mer populära. 
Många gillar att köra på de tysta 
och snabba sparkcyklarna. 
Sparkcyklarna släpper inte ut 
några avgaser. 

I de stora städerna går det att  
hyra elsparkcyklar.  
Många väljer att köpa en egen. 

Men det finns flera problem 
med elsparkcyklarna. 

Olyckorna ökar. 
Förra året blev över  
600 människor i Sverige skadade  
i olyckor med elsparkcyklar. 
I år kan det att bli ännu fler. 

Södersjukhuset i Stockholm 
har under sommaren haft 
en eller två skadade varje dag. 
På helgerna har det varit ännu fler. 

Det kan bli svåra 
skador vid olyckorna. 
Ofta är det skador i huvudet.

– Det hände att folk 
slår ut tänder och krossar käken, 
säger forskaren  
Helena Stigsson till SVT. 

Nästan ingen av de som 
blivit skadade har använt hjälm. 
Många har kört sparkcykel 
när de druckit alkohol. 
De flesta som blir skadade är män.

Det är oklart vilka regler 
som gäller för sparkcyklar. 
Många räknas som cyklar 
och då gäller samma regler. 
De får inte åka på trottoaren. 

Men om sparkcykeln 
går snabbare än 20 kilometer 
i timmen räknas den 
inte som en cykel.  
 
Då kanske den ska kallas moped.

nn Nu har en rättegång
mot en man i Jönköping börjat. 
Mannen är misstänkt 
för allvarliga brott mot miljön. 

Det kan vara ett av de värsta 
miljöbrotten som har varit  
i Sverige, säger experter.  
Brottet upptäcktes år 2016  
när mannens företag 
fick slut på pengar. 

Han hade haft en verkstad. 
När kommunens experter kom dit 
hittade de massor av tunnor 
med farliga ämnen. 

Mannen hade inte sett till 
att tunnorna stod på en säker 
plats. De fanns i närheten 
av ett område med bostäder
och en skola. 
Några av tunnorna var trasiga 

och läckte ut farliga ämnen.
Ämnena kan förstöra naturen 
och människor och djurs hälsa. 
Det fanns också risk att ämnena 
skulle förstöra dricksvattnet. 

Det har kostat över sex miljoner 
kronor att ta bort gifterna, 
säger kommunen.  
Domen mot mannen kommer  
i början av oktober. 
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Då ska mopedernas regler gälla.  
Men en sparkcykel klarar inte  
de reglerna.  
Bland annat är bromsarna  
för dåliga. 

Regeringen undersöker nu 
vilka regler som ska gälla 
för sparkcyklar. 

Sparkcyklarna som folk hyr 
är också ett problem. 
Många lämnar dem  
på trottoarerna. 
De ligger ofta i vägen 
för människor som ser dåligt 
eller har svårt att gå. 

Nu finns en app där det går 
att anmäla sparkcyklar 
som står fel.

En man i Jönköping hade massor  
av trasiga tunnor med farliga ämnen.
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Appen blev genast populär. 
På bara några dagar  
kom fler än tio tusen  
klagomål i Stockholm. 
BENGT FREDRIKSON
bengt.fredrikson@8sidor.se

Ofta står sparkcyklar på trottoaren.

Sparkcyklar går tyst och fort.



Elever ska få bättre 
lektioner om sex

Flygplanet som går på el
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Glada handlare i Värmland
n Tomas Nilsson är glad igen.  
Han är chef för en affär för mat  
i Töcksfors i Värmland.  
Nu är de norska kunderna tillbaka.  
I helgen öppnade norska regeringen 
gränsen till sex svenska regioner. 
Värmland är en av regionerna.  

– Det är en katastrof för oss när gränsen  
är stängd. Vi behöver kunder från Norge,  
säger Tomas Nilsson.

nn Här är Sveriges första 
flygplan som går på el.  
Det finns på Säve flygplats 
utanför Göteborg.

Vanliga flygplan släpper ut 
mycket avgaser.
Det är dåligt för klimatet.
Att flyga med el är inte  
dåligt för klimatet. 
Flygplanet laddas med el 
från solceller.

Det har plats  
för två människor.
Människor som tränar för  
att flyga ska använda planet. 
Ingen annan skola för flyg  
i hela världen  
har ett sådant plan. 

Regeringen vill att det  
ska finnas fler elflygplan  
i framtiden. 
De ska flyga passagerare.

Anders Forslund  
är uppfinnare. Han jobbar 
med flygplan som går på el.  
Han tror att det kan bli  
riktig trafik med elflygplan  
i Sverige år 2025.

Han jobbar nu med  
att bygga ett elflygplan  
med 19 platser.
MARIE HILLBLOM OCH TT
marie.hillblom@8sidor.se

nn Från nästa år  
ska alla som studerar  
till lärare i Sverige  
få mer utbildning om sex.  
 
De nya lärarna ska bli bättre 
på att lära elever om sex.  
Det vill regeringen.
 
Många lärare i Sverige  
har sagt att de tycker  
att det är svårt  
att undervisa om sex.   
Det visar flera 
undersökningar.
 
Rasmus Sjödin studerar  
till lärare i staden Uppsala. 
 
– Det är jättebra  
med mer utbildning om sex.  
När jag gick i skolan  
fick jag inte lära mig  
så mycket om det,  
säger han till SVT.  

Ämnet ska också byta namn.   
Från och med nästa år  
ska det kallas för  
sex och relationer.   
 
Lektionerna ska inte bara 
handla om sex.  
De ska också handla om  
hur vi är mot andra personer 
som vi har sex med.
 
Många tycker att det är bra  
att ungdomar får lära sig  
mer om det. Bland annat 
personal inom vården. 
 
Det finns vårdpersonal  
som har träffat unga tjejer  
som har blivit skadade  
när de har haft sex.  
Sexet har varit för våldsamt.  
 
En del experter tror att det 
beror på att många unga 
tittar på filmer med porr.  

Släkter som gör brott
n Det finns många gäng i Sverige  
som gör brott. Men det finns också släkter 
och stora familjer som gör brott.  
De kan bestämma i ett område i en stad.

Det säger Mats Löfving som är en  
av cheferna för poliserna. Han säger att det 
finns ungefär 40 sådana släkter i Sverige.

Mikael Damberg i regeringen säger  
att poliserna och andra myndigheter ska 
samarbeta för att stoppa de här släkterna.

Flera städer fyller 400 år
n Nästa år fyller städerna Göteborg, Piteå, 
Borås och Lund 400 år. Piteå har redan 
bestämt att de ska fira jubileet. 

Men politikerna i Göteborg har bestämt  
att firandet där ska vänta i två år. 
Det beror på viruset corona. 
Göteborg vill inte att människor  
ska samlas i stora grupper.

Färre växter i skogen
n Skogen har många  
olika sorters växter.  
Det är viktigt för miljön.  
Men Världsnaturfonden 
WWF säger att det går åt fel 
håll i de svenska skogarna.  

Bland annat har blåbär  
och lingon minskat med 20 procent  
i de svenska skogarna de senaste 30 åren.  
Nu vill WWF ha tydligare lagar om skogen.
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Måns Theorin och Louise Sigstedt Gerle visar ett flygplan. Flygplanet går på el i stället för bensin.

Då kan de tro att sex  
ska vara som på filmerna.  
 
– Det är viktigt att unga  
får lära sig mer  
om vad sex handlar om.  
Det ska skolan lära ut  
och inte filmer med porr. 
 
Det säger ministern  
Matilda Ernkrans   
till tidningen  
Svenska Dagbladet.
SARAH GREEN OCH TT

Ministern Matilda Ernkrans. 
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Muskonsten i Malmö och Lund har blivit 
känd i hela världen. Nu finns nya hus  
för möss. Lunds kommun har betalat  
99 tusen kronor för dem. Det är en grupp 
som heter Anonymouse som gör husen.

Lingon.
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Joe Biden är med i partiet Demokraterna.

Protester i Minsk.

Donald Trump är med i partiet Republikanerna.

VÄRLDEN
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Gratis fika till cyklister
n Politikerna i den finska staden Lahtis 
vill ha färre bilar på gatorna. 
De vill få fler att cykla, gå eller åka buss. 
Det är för att minska utsläppen  
som skadar klimatet.
Alla som hjälper till att minska utsläppen 
kan få gratis fika på kafé, gå på simhallen 
gratis och mycket annat. 
Lahtis vill att fler städer gör som de gör. 
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Nya stora protester 
n För fjärde helgen 
i rad har det varit  
stora protester  
i landet Belarus. 
Människor 
kräver att landets 
ledare Alexandr 
Lukasjenko slutar. 

Experter säger att 
han fuskade i valet. Poliser har nu tagit 
flera av Lukasjenkos motståndare.  

Oväntad dom i Slovakien
n För två år sedan blev journalisten  
Ján Kuciak från Slovakien mördad. 
Kuciak skrev om politiker och affärsmän 
som samarbetade med brottslingar. 
Många tror att det var därför 
han blev mördad. 

Poliserna säger att en affärsman betalat  
för mordet. Men förra veckan sade en 
domstol att det inte finns bevis för det.
Många människor och politiker i Slovakien 
blev arga. De säger att domen är fel.  
De vill att det blir en ny rättegång. 

Inga levande under husen
n För en månad sedan hände en olycka  
i staden Beirut i Libanon.  
Det var en stor explosion.  
Nästan 200 människor dog i olyckan.  
Många hus blev förstörda. 

Nu säger experter att det inte finns något 
hopp om att hitta levande människor  
under de rasade husen. 

n Donald Trump  
eller Joe Biden?
En av dem kommer 
att bli nästa president i USA. 
Den 3 november ska  
folket i USA rösta.  
De bestämmer vem det blir.

Många säger att valet i USA 
är viktigare är någonsin. 
Trump och Biden vill styra 
USA på helt olika sätt. 

Valet är viktigt för länder  
i hela världen. 
USAs president är  
en av världens mäktigaste 
personer. Presidenten 
bestämmer över USAs 
militärer och kärnvapen. 
Presidenten kan starta krig.

Donald Trump vann valet  
för fyra år sedan. 

Då blev många överraskade. 
Trump hade inte arbetat  
med politik tidigare. 

Trump har varit president  
i fyra år. 
Det har varit bråk omkring 
honom hela tiden. 
Många som jobbat med Trump 
har slutat eller blivit 
tvingade att sluta. 
Trump har blivit osams 
med andra länder. 
Han har sagt att journalister 
ljuger om honom. 

Joe Biden har också haft 
makt. Han jobbade ihop med 
den förre presidenten 
Barack Obama. 
Men Joe Biden har inte 
ställt till med några bråk. 
Tvärtom tycker många 
att han har varit för tyst. 

Trump och Biden 
har helt olika politik.

Trump har sänkt skatter. 
Han har satsat mindre 
på miljön och klimatet. 
Trump vill att USA 
ska klara sig själv. 

Biden vill höja vissa skatter. 
Han vill minska utsläppen 
som skadar klimatet. 
Biden vill samarbeta 
mer med andra länder.

Men hur valet än slutar
kan man vara säker 
på en sak. 
Det blir en gammal man 
som ska styra USA. 
Joe Biden är 77 år. 
Donald Trump är 74 år. 
BENGT FREDRIKSON
bengt.fredrikson@8sidor.se

Vem ska bli nästa   
president i USA?

Barnen i den spanska staden Madrid leker med 
en robot på förskolan. Roboten kollar om de har 
feber. Då kan de vara smittade av viruset corona. 
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Den som leder loppet har en gul tröja.

n I många länder är cykling 
en av de största sporterna. 
Där samlas nu folk framför  
tv-apparaterna. 
Årets viktigaste tävling är igång. 
Det är Tour de France i Frankrike.
Loppet kallas för världens 
tuffaste tävling för cyklister. 

Cyklisterna tävlar i 21 dagar. 
På den tiden ska de 
cykla nästan 350 mil. 
De ska ta sig över fem höga berg.  
Dag 17 är den absolut 
tuffaste i tävlingen.  
Det är onsdag den 16 september.
Cyklisterna ska ta sig upp på 
ett berg som är 2300 meter högt. 
Det är en brant backe till toppen. 
Den är över två mil lång. 

Men det är också tufft  
att köra nedför bergen. 
Cyklisterna kör ibland över 
hundra kilometer i timmen.  
Två cyklister har dött  
när de har kört omkull. 

Cyklisterna tävlar i olika lag. 
Lagen har en eller ett par åkare 
som är viktigare än de andra. 
Det är de som ska försöka  
vinna tävlingen.  
De andra ska hjälpa dem. 
De cyklar först om det blåser. 
De ska se till att lagets ledare  
får mat och dricka. 
De får lämna ifrån sig sin cykel 
om ledarens cykel går sönder. 

Tour de France börjar i staden 
Nice och slutar i Paris. 
Det första loppet var för över 
hundra år sedan.  
I dag är det en av världens tre 
största tävlingar. 
Den sänds på tv i 150 länder. 
Bara OS och VM i fotboll  
har fler tittare.  

Den som leder loppet har 
alltid en gul tröja på sig. 

Olika åsikter om Dejan Kulusevski

Världens tuffaste lopp

Åkarna är på väg uppför ett högt berg. De långa backarna är tuffa.

Alexander Kristoff från Norge vinner en spurt i Tour de France.

KORT OM SPORT
FOTBOLL: Nu får det vara publik  
på matcherna i fotboll i Tyskland.  
Men alla klubbar får inte ha  
lika mycket publik.  
Det beror på att städerna  
har olika regler.  
 
Leipzig får släppa in över åtta tusen 
personer på sina matcher.  
Hertha Berlin får ha fem tusen  
på läktarna.  
Andra klubbar får inte ha lika många. 
De tycker att det är orättvist. 

HANDBOLL: Många stora 
mästerskap har blivit stoppade  
av viruset corona.  

Men VM i handboll för herrar blir av. 
Det blir särskilda regler.  
Alla spelare ska bli testade. 
Alla spelare måste ha munskydd  
utom under matcherna.  
Det blir inga utflykter.  

Sverige är ett av länderna  
som ska vara med i VM. 
VM är i januari nästa år. 

SPORT
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n Förra veckan spelade Sveriges 
herrar mot Frankrike i fotboll.  

Den svenska spelaren  
Dejan Kulusevski var inte med 
från starten av matchen. 
Han sade efteråt att han var 
chockad över att inte få spela  
från start.  

Zlatan Ibrahimovic tyckte att det 
var dåligt att Dejan Kulusevski 

inte fick spela från start.  
Zlatan skrev det på sajten 
Twitter. 

– Folk får tycka vad de vill, 
sade Janne Andersson  
som är ledare för landslaget.  

Frankrike vann med 1-0.  
På tisdagen spelade Sverige  
mot Portugal. Du kan läsa  
hur det gick på 8sidor.se.
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Det är för att ledaren 
ska synas bättre. 

Förra året vann Egan Bernal  
från Colombia. I år vill många  
att Julian Alaphilippe  
från Frankrike ska vinna. 
Förra året ledde han loppet  
fram till den näst sista dagen. 
Det är 35 år sedan en cyklist 
från Frankrike har vunnit.  

Cyklisterna går i mål  
den 20 september. 
BENGT FREDRIKSON
bengt.fredrikson@8sidor.se

SKIDOR: Linn Svahn vann  
tre tävlingar i världscupen  
på skidor förra vintern. Alla var i sprint.  
Hon vann världscupen i sprint.  
 
Nu har hon chans att satsa hårdare.  
Sveriges olympiska kommitté hjälper 
unga åkare som de tror kan ta medalj  
i OS. Nu blir Linn Svahn en av dem. 
Det betyder bland annat  
att hon får hjälp med pengar  
och kan träna mer.  
 
FOTBOLL: Lionel Messi är en  
av världens bästa spelare i fotboll.  
Han spelar i laget Barcelona i Spanien.  

Det har gått dåligt för Barcelona  
det här året. Därför sade Lionel Messi  
att han ville sluta spela där. 
Men det blir inte så. I förra veckan 
berättade Lionel Messi att han stannar 
i Barcelona. 

Linn Svahn. 

Beatrice Mompremier i laget 
Connecticut är på väg att göra 
poäng i ligan i basket i USA.

Dejan Kulusevski.
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Svär som kapten Haddock

Kapten Haddock är en populär figur i böckerna om Tintin. Han svär mycket.

n Hösten år 2015 kom många 
tusen flyktingar till Sverige.
Ahmed Ez var en av dem.
Han flydde från kriget i Syrien.

– Jag glömmer aldrig, säger han.

Tillsammans med sin familj
flydde Ahmed Ez genom Europa.

– Vi var mycket rädda. När du 
flyr från ett krig är en trygg plats
det enda du vill ha, säger han.

År 2015 sökte 163 tusen 
människor skydd i Sverige.
Det var fler än någonsin tidigare.
De flesta kom mellan månaderna 
september och december.

Många kom till tågstationerna
i de stora städerna Stockholm,
Göteborg och Malmö.

Organisationen Sverige för 
UNHCR har nu ordnat  
en utställning om händelsen.  

De visar bilder på människor  
som kom hit under år 2015.  
Utställningen ska få oss  
att minnas alla 
som lämnade sina länder  
för att få ett nytt hem i Sverige.  

Förra veckan visades bilderna 
på Stockholms centralstation. 
Nu går de att se på sajten  
hoppetometthem.se. 
MARIE HILLBLOM
marie.hillblom@8sidor.se

Ny utställning om dem som kom hit år 2015

n Visste du att du kan lyssna 
på 8 Sidors nyheter  
på vår sajt 8sidor.se?  
Vi läser in nyheterna varje 
vardag för den som vill lyssna. 

Och nu kan du lyssna  
på 8 Sidors nyheter  
på fler ställen. Vi finns också  
på sajten Spotify. 

Du behöver ha ett konto  
på Spotify för att kunna lyssna.  
Sök på orden 8 Sidor  
så hittar du oss där.  
Varje dag kan du höra  
när vi läser  
de senaste nyheterna. 

8 Sidors nyheter 
finns på Spotify

Vackra bokbussar  
i Göteborg

n Fan och jävlar  
är svordomar som du säkert 
har hört.
Många använder svordomar  
för att tala om vad de känner. 
En svordom kan visa 
att du är arg, ledsen 
eller besviken.

Men många gillar inte svordomar. 
De tycker att den som använder 
svordomar har ett dåligt språk. 
De kanske tror att den personen 
inte kan så många ord.

I en ny bok visar Björn Wahlberg 
att det inte behöver vara så. 
Boken heter  
Kapten Haddocks ordbok. 
Den handlar om seriefiguren 
kapten Haddock.
Han är med i serierna om Tintin.

Kapten Haddock svär  
väldigt mycket.
Men han svär på sitt eget vis.
Han använder ord  
som inte brukar användas  
som svärord. 

– Bomber och granater!
– Krabbsaltade tångräkor!
– Sabotörer och pestråttor!

Så kan det låta  
när kapten Haddock svär.

Kapten Haddock pratar 
egentligen franska i böckerna. 
Därför har Björn Wahlberg  
fått fundera på  
hur kapten Haddocks ovanliga  
sätt att svära  
ska låta på svenska.

Han säger att boken  
visar att svenska språket  
har många ord. 
 
Det finns många gamla ord 
som du kan använda 
så att de inte försvinner.

n Göteborgs bibliotek  
har fått två nya bokbussar.  
Konstnären Alexander Jansson 
har målat bussarna  
med bilder från sagor.  
Inne i bussarna  
finns både böcker att låna  
och plats för barn att leka. 
 
Göteborg hoppas att bussarna 
ska få fler familjer med barn 
att låna böcker.  
Från och med september  
ska bussarna åka runt i staden. 
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– Anfäkta och anamma!

Så svär kapten Haddock  
med gamla svenska ord.
Boken visar att kapten Haddock 
kan väldigt många ord. 

Och han uppfinner hela tiden  
nya sätt att använda dem.  
Svordomarna hjälper honom  
att berätta om hur han känner. 
MARIE HILLBLOM
marie.hillblom@8sidor.se
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Nu kommer en bok med Haddocks svordomar. Björn Wahlberg har gjort den. 

Ahmed Ez flydde till Sverige år 2015.  
Nu är han med i en ny utställning.
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Göteborg har fått nya bokbussar.
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Ättika är bra till mycket
Allt fler upptäcker ättika. En del städar med den. Andra använder den i mat. TIll exempel för att pickla grönsaker.

Ättika tar bort kalk i badrummet.

Det är så 
tråkigt med 
rymden

VARDAGS

7

n Visste du att ättika 
går att använda till flera saker? 

Både för att göra mat  
som ska hålla länge.  
Och för att städa.  
Det har människor gjort  
i flera hundra år. 
 
Ättika är bra mot 
smuts och mögel.  
Ättika stoppar bakterier  
från att växa.

Ättika kan du köpa  
på flaska i mataffären. 
Flera affärer säger  
att de säljer allt mer ättika.

Det finns flera sorters ättika. 
Den starkare sorten 
kan du använda till städning. 
Den svagare kan du använda  
när du ska laga mat.

Det har blivit allt mer
populärt att städa med saker 
som inte skadar miljön. 
Till exempel ättika. 

Det har också blivit
populärt att pickla grönsaker. 
Många gör det själv hemma. 

Då kokar du upp ättika 
med vatten och lite socker.
Sedan häller du blandningen
i en burk med grönsaker.
De håller länge i kylskåpet.

Rödlök, morötter och rädisor 
är några grönsaker  
som är populära att pickla.

De smakar lite syrligt 
och passar bra att äta  
tillsammans med  
många olika maträtter. 
SARAH GREEN OCH TT

Många svenskar är trötta på reklamen
n Allt fler svenskar har börjat
tröttna på reklam. Det visar en ny 
undersökning av organisationen
Sveriges annonsörer.
 
Sex av tio svenskar är trötta  
på reklam. Mest trötta är vi på 
reklam i tv. Men vi är också trötta 
på reklamen på internet.  
Många får ofta se samma reklam 
överallt på internet. 

– Det gör folk irriterade, säger 
Hanna Riberdahl som är chef  
för Sveriges annonsörer.

När folk blir arga på reklamen 
blir det svårare för företagen  
att sälja något. 
Hanna Riberdahl tycker  
att företagen måste bli bättre på 
att göra reklam som folk  
inte blir irriterade eller trötta på. 

Martin Hanberg
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Ibland läser jag berättelser 
som författaren HP Lovecraft 

har skrivit. 

Han skriver om varelser 
som har kommit till jorden 
från rymden. 
Hans berättelser är otäcka.

En av dem handlar  
om Cthulhu. Det är  
ett monster från rymden.  
I böckerna finns monstret  
på jorden.  
Det lever på havets botten. 

Cthulhu är gigantiskt stor. 
Det ser ut som en blandning 
av en människa, en drake 
och en bläckfisk. 

Sådana berättelser gillar jag. 
Jag tycker om rymden  
i böcker med mycket fantasi. 
 
Men jag tycker inte om  
rymden i verkligheten. 
Då är det så himla tråkigt. 

Varje gång ett land 
ska skicka upp en raket 
så gäspar jag. 
Det är inte alls intressant. 

Och så blir jag arg också. 
Det kostar fruktansvärt 
mycket pengar  
att resa till rymden. 
Vi kan använda de pengarna 
till något bättre här på jorden. 

En del tycker att människor 
måste upptäcka saker. 
Men måste vi alltid göra det? 
Bara för sakens skull? 

Vi har vår fantasi. 
Vi kan drömma om monster 
på havets botten. 
Det kostar ingenting. 
Och det är mycket roligare 
än rymden. 

Så här 
tycker jag

martin.hanberg@8sidor.se

• Börja med att stänga av kylskåpet  
och plocka ut maten. 
• Gör rent med ljummet vatten 
och diskmedel med en trasa.
• Torka kylskåpet torrt. 
• Blanda en halv deciliter stark ättika 
med tre och en halv deciliter vatten. 
• Gnid in det i kylskåpet med en trasa.
• Nu är det klart! 

Städa kylskåp med ättika

Reklam finns nästan överallt. 
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Ghofran lyckades få ett jobb
Ghofran Jamaluddeen lämnade Syrien för två år sedan. Nu har hon fått jobb i Sverige. 

n För två år sedan  
kom Ghofran Jamaluddeen
från krigets Syrien till Sverige.

Som ny i Sverige hade
hon svårt att hitta ett jobb.

– Jag försökte få jobb i Sverige,
men det var väldigt svårt.
Du måste känna någon  
som kan hjälpa dig,  
säger Ghofran Jamaluddeen.

I Syrien hade hon studerat
på universitet. 
Hon hade utbildat sig  
till arkitekt. 
Och hon hade jobbat med  
att rita hus i några år.

I Sverige lärde hon sig svenska
på olika kurser.
Samtidigt sökte hon jobb.

Och i våras hände något.
Ghofran Jamaluddeen
fick en plats på en utbildning
som ordnar praktik
för nya svenskar. 
Utbildningen kallas  
för Jobbsprånget.

De som får gå där 
har alla studerat på universitet
eller högskola i sitt hemland.

Ghofran började  
som praktikant på ett företag  
som jobbade med byggnader.

Där fick hon sedan kontakter
som hjälpte henne 
att få en ny praktikplats
på ett annat kontor.
Efter bara en vecka  
fick Ghofran ett riktigt jobb  
på kontoret.

– En praktikplats är ett bra sätt 
att få ett jobb. Du kan lära dig 
något även om du har gått  
en lång utbildning, 
säger Ghofran Jamaluddeen.

Jobbsprånget startade år 2016. 
Sedan dess har många  
av de 850 personer som haft 
praktik där fått jobb i Sverige.
8 SIDOR/TT
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Det är vi som gör 8 SIDOR

n Flera läsare har skickat in  
bilder från sommaren. 
Här är några av dem. 
På 8sidor.se kan du se fler.

Läsarnas bilder 
från sommaren

Läsaren Anders Johansson i Urshult 
har gjort en låt om viruset corona.
Låten som heter Corona  
finns på sajten Youtube. 
Sök på orden Nytida Kulturhörnan  
på Youtube om du vill lyssna. 

n Anders Johansson  
gjorde en låt om viruset

Alaa Nemr har tagit en bild  
på solnedgången i Ystad. 

Ulrika Lejbro har tagit en bild 
på en vacker blomma i Lund.  
Blomman heter dahlia.  

Nyligen var det en storm  
i Ungern. Varga Lázló Bánk  
tog en bild på ett träd som vält.  

Vill du också skicka en bild?
Mejla till 8sidor@8sidor.se
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