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n SJ är det största företaget
i Sverige som kör tåg.
Nyligen började SJ sälja sina 
biljetter till tågen som kör vid jul.

Många gick in på SJs sajt på 
internet för att köpa biljetter.
Sajten kraschade. Den fungerade 
inte. Många kunde inte handla.

Samtidigt blev priserna  
på biljetterna högre.

De blev dyrare trots att många 
inte kunde köpa dem.

Därför har nu SJ bestämt  
ett högsta pris på biljetterna  
som släpptes.  
Den som har betalat mer än så,  
får pengar tillbaka.

Om du har köpt biljetter
behöver du inte göra något.
Pengarna kommer automatiskt.

SJ betalar tillbaka efter strul med sajten

Sverige vann VM
n Sveriges herrar är bäst
i världen på innebandy.
Sverige vann VM.

Det blev klart i söndags.
Då vann Sverige finalen
mot Tjeckien.
Sverige vann med 9–3.
 
Sverige vann VM förra året 
också. Sveriges herrar
har vunnit VM tio gånger.
Finland har vunnit fyra gånger.  
I år vann Sverige 
över Finland i semifinalen. 

Bomb i Turkiet
n I förra veckan exploderade  
en bomb i staden Istanbul  
i Turkiet. 
Bomben sprängdes i ett område 
med restauranger och affärer. 

Minst sex personer dog  
och över 80 personer  
blev skadade. 

Turkiets regering säger 
att det är terrorister 
som har sprängt bomben. 
Poliser har tagit fast  
flera personer. 

Taube är död 
n Den kända artisten
Sven-Bertil Taube är död.
Han blev 87 år. 

Sven-Bertil Taube
har varit en populär
sångare och skådespelare
i Sverige i nästan 70 år.

Lycka i staden Cherson
n Under kriget i Ukraina har 
ryska soldater tagit kontroll över
flera ukrainska städer.

En av städerna de tog kontroll 
över var Cherson. Det var i mars.
Ukrainska soldater har krigat  

för att ta tillbaka Cherson. 
Nu har det gått bra för dem 
i kriget och de ryska soldaterna 
har lämnat staden.  

Ukraina har tagit Cherson igen. 
Landets soldater är i staden.

Människor som bor i staden
har varit ute och firat.

Men många är oroliga för att 
Ryssland ska skjuta mot Cherson 
från långt håll. Staden har också 
problem med el, vatten och gas.
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Linus Holmgren i Sveriges lag. 

Sven-Bertil Taube. 
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Det blev problem när folk skulle köpa 
biljetter till SJs tåg.

En ukrainsk soldat får en kyss från en av de som bor i Cherson. Staden är fri igen efter åtta månader. 



Ny plan för Sveriges pengar

Kritik mot regeringens nya plan

Elisabeth Svantesson är med i partiet Moderaterna. Hon är finansminister i regeringen. Här bär hon på regeringens plan för Sveriges pengar, budgeten.

SVERIGE
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nn Förra veckan berättade 
regeringen om budgeten. 
Det är planen för hur  
regeringen vill använda  
Sveriges pengar nästa år.

8 Sidor berättar om några av  
de viktigaste förslagen i planen.

• Personer som är över 65 år
och som fortfarande jobbar
ska få sänkt skatt nästa år.
Men yngre som jobbar
får inte sänkt skatt.

• Regeringen ska sänka skatten
på bensin och diesel. Men priserna 
har ökat mycket i Sverige.  
Det har gjort att pengarna  
är mindre värda. Därför kommer 

det bara bli en liten skillnad  
i pris på bensinen. 

• Regeringen vill ge
Sveriges kommuner och regioner
mer pengar än tidigare.
Det ska också bli mer pengar  
till Sveriges militärer.

• Under tiden när det var  
regler om viruset corona  
så höjde den gamla regeringen 
pengarna till de arbetslösa, 
a-kassan.
Den höjningen ska vara kvar,
säger nya regeringen.

• Regeringen vill ta emot
färre flyktingar nästa år.
Det kommer spara pengar, 

säger regeringen. De vill också  
att Sverige ska ge mindre pengar  
i hjälp till fattiga länder. 

• Folk som köper bilar  
som går på el  
har tidigare fått  
pengar från staten  
för att bilarna ska bli billigare. 
Det vill regeringen ta bort.  
Det kommer spara pengar.
Det blir också  
mindre pengar till att  
sköta järnvägen i Sverige.

• Det har varit gratis
att gå på statens museum.
Det ska regeringen ta bort.
Nästa år kommer det
att kosta pengar för vuxna.

Ministern Elisabeth Svantesson
säger att regeringen vill vara 
försiktiga med Sveriges pengar. 
Regeringen vill inte  
att priserna ska öka mer.

I regeringen  
jobbar Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De har gjort  
planen om Sveriges pengar 
tillsammans med
Sverigedemokraterna.

Om några veckor ska  
politikerna i riksdagen  
rösta ja eller nej till planen.
MARTIN HANBERG OCH TT 
martin.hanberg@8sidor.se

nn Nu har regeringen  
kommit med sin plan  
för Sveriges pengar, budgeten.
De andra partierna gillar inte
regeringens plan.

Mikael Damberg i 
Socialdemokraterna säger att 
regeringen bryter löften till sina 
väljare. Till exempel att priset  

på bensin inte kommer bli så lågt 
som regeringen tidigare sagt.

Miljöpartiet tycker att regeringen 
har en dålig politik för att skydda 
miljön och klimatet.

Vänsterpartiet tycker
att regeringen måste göra
mer för skolan och vården

och för fattiga människor.
Centerpartiet tycker också
att regeringen har en dålig
politik för miljön.

Och de tycker att regeringen
borde göra mer för arbetslösa 
människor och för företag.
MARTIN HANBERG OCH TT 
martin.hanberg@8sidor.se
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Mikael Damberg i Socialdemokraterna.



Kön utanför riksdagen var lång. Många ville se debatten. I Sverige bor över 100 tusen människor från Iran.

Lööf pratade i rättegången 
mot misstänkta terroristen

Många ville följa debatten

SVERIGE
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Inget ja till Sverige i Nato
n Sverige vill gå med i organisationen Nato.
Men först måste alla länder i Nato säga ja 
till Sverige. Turkiet har ännu inte sagt ja.

Därför reste Sveriges ledare Ulf Kristersson 
till Turkiet. Han träffade landets ledare 
Recep Tayyip Erdogan. 
Men efter mötet är det fortfarande  
inte klart när Turkiet säger ja.

Erdogan säger att Sverige måste kämpa 
mer mot kurdiska grupper som han  
kallar för terrorister.

Om en månad ska ledarna ha ett nytt möte.

nn Nyligen var det en debatt 
i riksdagens hus i Stockholm.
 
Debatten handlade om  
situationen i Iran. 

Många människor ville se 
debatten. Det var långa  
köer utanför riksdagen och 
protester mot Irans ledare.

Flera politiker kritiserade 
regeringen i debatten.  
 
De vill att regeringen  
ska göra mer för att hjälpa 
människorna i Iran och 
protestera mot landets ledare. 

– Titta gärna på läktaren 
och alla människor som 

är här i kväll, sa Alireza 
Akhondi från Centerpartiet. 

Tobias Billström från 
regeringen svarade  
att regeringen ska fortsätta 
se vad som händer i Iran 
och stödja det iranska folket. 
ANTON ANDERSSON 
anton.andersson@8sidor.se

nn Den 6 juli i år blev läkaren
Ing-Marie Wieselgren
attackerad och dödad
på en gata i staden Visby
på Gotland.

Mannen som dödade henne 
heter Theodor Engström.

Han ska även ha planerat  
att döda fler.
En av dem var politikern
Annie Lööf.

Nu är det en rättegång
mot Theodor Engström.
Förra veckan pratade
Annie Lööf i rättegången.

Annie Lööf var i närheten
av attacken den 6 juli.
Hon har haft det jobbigt
sedan hon fick reda på
att Theodor Engström
tänkte döda henne också.

Hon har till exempel
inte velat vara på platser
där det är mycket folk.

– Jag tittar fortfarande  
på vad människor har 
i händerna när de kommer 
emot mig. Det är svårt att 
släppa det, säger Annie Lööf.

Hon är rädd för att det
kan vara ett vapen.

Theodor Engström
är misstänkt för mord
och terroristbrott.

En undersökning har visat
att han var psykiskt sjuk
när han attackerade
Ing-Marie Wieselgren.

I rättegången säger han
att han inte ångrar
att han dödade.

Han säger att han ville döda
för att skada hela Sverige.

Rättegången mot honom
slutade den 15 november. 

Men det är inte klart  
än vad som blir Theodor 
Engströms straff. 
8 SIDOR/TT 
8sidor@8sidor.se

Rättegång om spioneri
n Två bröder från Uppsala
som är ungefär 40 år
är misstänkta
för brottet spioneri.

Spioneri är när någon
på ett olagligt sätt
skaffar sig information
som ska vara hemlig.

Bröderna har varit inlåsta i ett år
medan poliserna har undersökt
vad bröderna kan ha gjort.
Nu ska det bli en rättegång mot bröderna.

Spioneri är ett allvarligt brott.  
Om bröderna blir dömda i rättegången kan 
de få sitta länge i fängelse.  
Båda bröderna säger att de är oskyldiga.

Vaccin mot influensa
n Nu finns årets vaccin mot influensa.
Vaccinet ska skydda folk från att bli 
allvarligt sjuka i influensa.

Årets influensa kan bli allvarlig,  
säger experterna. Därför tycker de
att det är extra viktigt att folk tar vaccinet.

Just nu kan de som är 65 år och äldre 
få vaccinet. Personer som har stor risk
att bli svårt sjuka av influensan kan också 
få vaccin nu. Vaccinet är gratis för dem.

Från 5 december kan alla andra
som vill vaccinera sig.
De får betala för vaccinet.
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Annie Lööf berättade om tiden
efter attacken i Visby. 

En skåpbil kraschade in i ett hus med bostäder 
i skånska Hjärup. Poliserna hade jagat bilen efter 
att de fått larm om en misstänkt stöld av diesel.
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Folk i USA röstar bakom skärmar. Förra veckan var det val till USAs riksdag.

VÄRLDEN
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Arbetare strejkar i Iran 
n I två månader har folk i Iran protesterat 
för kvinnors frihet och mot regeringen. 
Det har varit mycket våld mot dem som 
protesterar. Flera hundra människor har 
blivit dödade av regeringens soldater. 

Förra veckan började arbetare att strejka  
i flera städer i Iran. De vägrar att arbeta.
Det är en protest mot soldaternas våld.

Brott när män dog i gruva 
n Nyligen dog 42 män i en kraftig  
explosion i en gruva i norra Turkiet.  
Farliga gaser i gruvan exploderade  
när männen skulle jobba där. 

Nu är åtta personer på företaget där 
männen jobbade anklagade för brott.  
De har inte skött säkerheten på rätt sätt. 

Ändrat klimat förstör sfinx 
n Den fem tusen år gamla sfinxen och 
pyramiderna i Egypten blir förstörda när 
klimatet blir varmare. De går sönder. 
Nu varnar Egyptens före detta minister 
Zahi Hawass för det. 

– Om hundra år kan de vara borta,  
säger han i en intervju. 

Just nu är det ett stort möte om klimatet  
i Egypten. De pratar bland annat om 
problemen när klimatet blir allt varmare. 
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Många turister vill se den gamla sfinxen. 

Miljoner har flytt i Ukraina 
n Ungefär 14 miljoner människor i Ukraina 
har flytt sedan kriget startade i februari. 
Vissa har flytt till andra städer i Ukraina 
och andra har flytt till andra länder. 

Det är länge sedan så många människor
var på flykt i och från ett land. Det säger 
organisationen Förenta Nationerna, FN.

Attack mot poliser i Bryssel  
n I torsdags i förra veckan attackerade  
en man med kniv två poliser i Belgiens 
huvudstad Bryssel. En av poliserna dog, 
den andra polisen blev skadad.

Nu ska attacken bli undersökt.  
Mannen är misstänkt för att vara terrorist. 
Många i Belgien är ledsna och arga över  
att någon attackerat poliser. 

n Förra veckan var det 
val i USA. Folket valde  
politiker till landets riksdag. 

Det är ett viktigt val
för USAs ledare, 
president Joe Biden.

Han ska styra i två år till. 
Han behöver ha många 
politiker från sitt parti 
Demokraterna i riksdagen. 
Annars blir det svårt 
för honom att styra landet. 

Innan valet hade  
Demokraterna lite fler 
politiker i riksdagen jämfört 
med deras motståndare 
i partiet Republikanerna. 

Men många trodde att det 
skulle ändras efter valet.  
Undersökningar har visat  

att många människor i USA 
inte gillar hur presidenten 
och hans parti styrt landet. 

Problemen handlar om  
att USA har svårt  
med ekonomin. 
Folk blir allt fattigare. 
Precis som i andra länder  
har priserna på el, bensin  
och mat blivit mycket dyrare. 

Politikerna i partiet  
Republikanerna var säkra på 
att få många röster i valet.  
De trodde att de skulle få  
stor makt i riksdagen.  
 
Valet är inte helt klart än.  
Alla röster är inte räknade. 
Men hittills har partiet 
Republikanerna inte alls 
fått så många röster  
som de trott.  

Politikerna i riksdagen  
jobbar i två olika grupper.  
De sitter i olika delar 
i riksdagens stora byggnad. 
Ena gruppen sitter i senaten.  
De andra sitter  
i representanthuset. 

Valet till senaten är klart. 
Demokraterna vann där.  
I representanthuset är valet 
inte klart. Just nu har 
Republikanerna några fler 
politiker än Demokraterna. 

Det verkar ändå som  
att presidenten kan fortsätta  
att få stöd för mycket av sin 
politik i riksdagen ett tag till.  

År 2024 är det nytt val 
i USA. Då röstar folket om 
vem som ska vara president. 
KATRIN KASSTRÖM

USA har röstat om 
politiker i riksdagen
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President Joe Biden i partiet Demokraterna måste 
få ja till sin politik i riksdagen för att styra USA. 

USAs riksdag har två delar. En del kallas senaten.  
En annan del kallas representanthuset. 



n Nu börjar VM  
i fotboll för herrar 
i landet Qatar i Mellanöstern. 

VM börjar på söndag  
den 20 november. 
I den första matchen  
spelar Qatar mot Ecuador. 

Du kan se matcherna i VM på tv 
på kanalerna SVT och TV4. 
Men Sverige är inte med  
i VM den här gången.

VM i fotboll är en stor fest 
för alla som gillar fotboll. 
De bästa länderna i världen  
är där och de stora stjärnorna  
i fotboll är också där.

Några av stjärnorna  
som kommer är 
Ronaldo från Portugal, 
Messi från Argentina, 
Neymar från Brasilien 
och Benzema från Frankrike.

Men den här gången  
handlar pratet om VM  
inte bara om fotboll. 
Det har varit ovanligt  
mycket kritik mot VM. 

VM är på vintern. 
Det är dåligt, tycker många. 
VM brukar vara på sommaren. 
Men på sommaren är det  
för varmt i Qatar. 

Qatar är ett litet land.
Fotboll är inte en stor sport där. 
Då blir det inte samma stämning 
i landet och på arenorna.  
Det tycker många är dåligt. 

Qatar är ett mycket rikt land 
som har tjänat pengar på olja. 
Många tror att Qatar betalade 
pengar i hemlighet för att landet 
skulle få ordna VM. 

Qatar är ett land med lite frihet.
Det är förbjudet  
med politiska partier.

Det är en kung, en emir, 
som bestämmer i landet. 

Nu börjar VM i fotboll i Qatar

Karim Benzema fick pris som världens bästa spelare i fotboll.  
Nu ska han spela VM med sitt land Frankrike.

KORT OM SPORT

HANDBOLL: På söndag  
den här veckan är det final  
i damernas EM i handboll.  

Sveriges damer är med i EM.  
Du kan följa hur det går för dem  
på vår sajt, 8sidor.se. 

SKIDOR: Vasaloppet är  
en populär tävling på skidor.  
Men nyligen hände  
en dålig sak för Vasaloppet.  

Det var en brand i deras lager i Mora. 
Viktiga saker för Vasaloppet  
blev förstörda, till exempel staket,
skotrar och skyltar.  
Det är inte klart  
hur branden startade. 

Trots branden kommer det  
att bli ett Vasalopp nästa år. 

PARASPORT:  
Ebba Årsjö från Sverige 
tog brons i störtlopp  
på Paralympics.  

Nu ska hon sluta  
med störtlopp.  
Hon får ont i kroppen  
av att åka störtlopp.  
Men hon ska fortsätta  
med de andra grenarna. 

CURLING: Nu ska länderna i Europa 
tävla om vilka som är bäst i curling. 
EM i curling börjar den här veckan. 
Tävlingarna är i Östersund. 

Både damerna och herrarna tävlar. 
Du kan se tävlingarna  
på sajten SVT Play. 

ISHOCKEY: Börje Salming är 71 år. 
Han var en av Sveriges  
bästa spelare i ishockey.  
Nu har han fått sjukdomen ALS.  
Han är mycket sjuk. 

Förra veckan var han 
i staden Toronto i Kanada.  
Börje Salming spelade  
i Torontos lag i många år.

Nu blev han hyllad av  
sitt gamla lag och av publiken.  
Börje Salming kan inte prata längre 
på grund av sin sjukdom. 
Men han hade tårar i ögonen.

SPORT

5

FO
TO

: M
AT

TH
IA

S 
H

A
N

G
ST

 /A
P 

/T
T

FO
TO

: L
 S

A
BR

O
E 

/R
IT

ZA
U

 /T
T

Norge vann matchen mot Sverige.

Grupp A 
Qatar 
Ecuador 
Senegal 
Nederländerna 

Grupp B 
England 
Iran 
USA 
Wales 

Grupp C 
Argentina 
Saudiarabien 
Mexiko 
Polen 

Grupp D 
Frankrike 
Australien 
Danmark 
Tunisien 

Grupp E 
Spanien 
Costa Rica 
Tyskland 
Japan 

Grupp F 
Belgien 
Kanada 
Marocko 
Kroatien 

Grupp G 
Brasilien 
Serbien 
Schweiz 
Kamerun 

Grupp H 
Portugal 
Ghana 
Uruguay 
Sydkorea 

Länderna som är med i VM

Det är förbjudet att vara  
kritisk mot emiren. 

Kvinnor har inte  
samma rättigheter  
som män. 
Och det är förbjudet 
att vara homosexuell. 
Då kan du hamna i fängelse. 

De flesta som bor i Qatar  
är fattiga människor som har 
kommit dit från andra länder för 
att arbeta. De får arbeta mycket 
hårt. En del arbetare har dött  
i olyckor på jobbet när de har 
byggt arenorna till VM i fotboll.
MARTIN HANBERG 
martin.hanberg@8sidor.se

Lionel Messi i Argentina.Cristiano Ronaldo i Portugal.
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Börje Salming med sin fru Pia.
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Slut med gratis museer

n Boken Älgkungen 
är skriven av Maria Hellbom.
Älgkungen får priset 
som årets bästa bok för barn.
Det är Barnradions pris.

Elever i klass fem 
på Bagarmossens skola 
har bestämt att boken ska få 
priset. De har jobbat i juryn.

– Boken hjälper oss 
att förstå att vi måste 

stoppa förstöringen 
av miljön och ändringarna
av klimatet, säger juryn.

I boken förstår vi att vänskap 
och kärlek kan hjälpa oss 
att ändra världen.

Älgkungen är en bok 
som passar att läsa högt  
för både barn och vuxna,  
tycker juryn.
8 SIDOR/TT

Boken Älgkungen får barnens pris

Bok om klimatet

Festival för film  
på internet 

Flest ser Doobidoo 

n I flera år har det varit gratis 
att gå på många museer. 
Det har bland annat varit gratis 
på de museer som staten äger. 
Men nästa år kommer det 
att kosta pengar för vuxna. 
Det föreslår regeringen. 

Parisa Liljestrand i regeringen
säger att det inte har blivit
förändringar med gratis museer.
Det har inte kommit
nya människor till museerna. 

– Det är folk som brukar gå på 
museer och turister från andra 
länder som har haft glädje av
att det har varit gratis,
säger Parisa Liljestrand.

Gunnar Ardelius 
i organisationen Sveriges Museer
tycker att regeringen gör fel.

– Många museer får problem nu.
Det kostar mycket pengar
att bygga om museerna så att de 
kan kontrollera besökarna.
Det måste museerna betala för 
själva, säger Gunnar Ardelius. 
 
Vuxna som vill spara pengar 
och gå på ett av statens museer 

n Greta 
Thunberg 
jobbar för att 
klimatet ska 
bli bättre.
Hon har 
skrivit  
en ny bok, 
Klimatboken. 
Flera experter har också 
skrivit texter i boken. 
Det är 100 texter 
som berättar om krisen 
med klimatet på olika vis.

n Nu är det en stor festival 
för film i Stockholm, 
Stockholms filmfestival.  

På festivalen visas  
130 nya filmer.  
Festivalen håller på  
till och med 20 november. 
Det går att se en del 
av filmerna hemifrån. 
20 långa filmer 
och 18 korta filmer 
går att se i datorn hemma. 
Du måste köpa en biljett  
för att se filmen i datorn.

n Doobidoo fortsätter att 
vara det mest populära 
programmet i svensk tv. 
Förra veckan var det en miljon 
som såg Doobidoo i SVT.  
 
Tvåa på listan är  
Bonde söker fru i TV4.  
Trea är Vem bor här.  
Det sänds i SVT1. 
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Marinmuseum i Karlskrona. Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Människor står i kö för att se konst på Nationalmuseum i Stockholm. 

n Benjamin Ingrosso  
har ett eget program i tv. 
Det heter Benjamins. 
Han lagar mat och spelar 
musik tillsammans 
med andra artister. 
Programmet har  
blivit populärt. 
I vår kommer nya program, 
skriver TV4 på Instagram.

Mer Benjamin i tv
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Benjamin Ingrosso. 
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Greta 
Thunberg. 

Statens museer

Det här är några av de museer som varit 
gratis men som ska kosta pengar 2023. 
  
• Världskulturmuseet i Göteborg.
• Moderna Museet i Malmö  
och Stockholm.
• Marinmuseum i Karlskrona.
• Flygvapenmuseet i Linköping.

• Historiska museet i Stockholm. 
• Medelhavsmuseet i Stockholm. 
• Sjöhistoriska museet i Stockholm. 

• Nationalmuseum i Stockholm.
• Naturhistoriska riksmuseet  
i Stockholm. 
• Musikmuseet i Stockholm. Den här geten är ett av de mest kända 

konstverken på Moderna Museet.
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Juryn är Sonja El-khoury,  
Tage Kihlbaum Rosell,  
Jurre Van Noor, Lova Tunberg  
och Linn Barraza Bondeson. 

gratis ska passa på att göra det 
före nyår. Sedan kommer det 
att kosta pengar. 

Det ska fortfarande vara gratis 
för alla under 19 år.  
8 SIDOR/TT



n Varje år köper vi i Sverige 
massor av nya kläder. 
Men vi slänger också kläder.  
Varje år köper vi i Sverige  
fjorton kilo kläder. 
Vi slänger ungefär sju kilo. 
Det är dåligt för miljön. 
Och vi förlorar pengar på det. 

Det finns flera sätt  
att ändra på det. 
Det första vi kan göra är att  
inte köpa nya kläder så ofta. 
Vi kan också ta hand om  
de kläder vi har. Om vi sköter 
kläderna håller de längre. 

I stället för att slänga kläder 
kan du ge bort dem.
Då kan andra använda dem 

Ta hand om dina kläder
Anna Blomberg Andersson har en affär där hon säljer begagnade kläder. 

Jag blir 
galen på de
små siffrorna

VARDAGS

7

Gamla tavlor populär julklapp
n Det är populärt att ge bort 
gamla saker i julklapp.  
Allt fler vill ge bort
en gammal tavla.  
Det visar en undersökning  
av företaget Myrorna.

När företaget frågade vilka 
gamla saker som folk helst
vill ge bort eller få i julklapp
blev tavlan populärast.

Andra tyckte om att ge bort gamla 
smycken, böcker och ljusstakar.
 
Myrorna har ungefär 30 butiker 
i Sverige. De säljer gamla och 
använda saker. Pengarna går till 
att hjälpa folk som har det svårt.

Pengarna går till den kristna 
organisationen Frälsningsarmén.
Frälsningsarmén äger Myrorna. 
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N  ästan varje dag står jag 
och stirrar på någon burk, 

tub eller påse. 
Jag vänder och vrider på den. 
och letar efter siffrorna  
som visar hur länge maten går 
att äta.  
De ska finnas någonstans.  
Men siffrorna är alltid  
svåra att hitta.  
Ibland är det omöjligt.  

Siffrorna är datumet  
som visar hur länge  
det går att spara maten  
utan att den ruttnar, möglar  
eller blir förstörd. 

Det känns trist att köpa 
något som kan bli dåligt  
i morgon.  
Och en del affärer  
säljer mat som är gammal 
eller är på väg att bli gammal. 
Om det är av misstag  
eller med flit vet jag inte. 

Därför står jag i affären 
och letar efter siffrorna.  
Jag blir argare och argare.

Siffrorna är oftast små. 
Och de kan sitta  
var som helst på paketen, 
burkarna eller påsarna. 
De kan finnas i toppen, 
i botten, på sidan, på locket, 
under locket och så vidare. 
Ofta är de i färger  
som syns dåligt.  
Jag tror ibland att företagen 
gör så med flit. 

Nu har jag bestämt mig  
för att sluta att leta.  
Om jag inte hittar siffrorna 
snabbt lägger jag tillbaka 
maten och köper något annat.  
 
Det finns så många roligare 
saker än att stirra på ett 
paket, en burk eller en påse.

Så här 
tycker jag

bengt.fredrikson@8sidor.se

Bengt Fredrikson

• Häng upp och torka kläderna.  
Använd inte torktumlare. 
 
• Du kan sy om kläderna.  
Då kan de kännas modernare  
och annorlunda. 

• Tvätta inte kläderna så ofta.  
Då blir de slitna. 
Vädra dem och ta bort fläckar i stället.  
 
• Blanda kläder på nya sätt när du klär 
dig. Då tröttnar du inte på dem lika fort.

och behöver inte köpa nya. 
Det finns många affärer 
som säljer begagnade kläder.  
Många vill köpa sådana kläder.  

Anna Blomberg Andersson 
äger en sådan affär i Stockholm. 
Hon arbetade tidigare 
med mode och nya kläder. 
Men hon tröttnade på att 
försöka sälja mer och mer kläder. 

– Det går inte att fortsätta 
att bara köpa nytt. 
De är viktigt att använda  
de kläder som redan finns, 
säger Anna Blomberg Andersson.

– Min tanke är att människor  
ska komma hit med kläder  
de tröttnat på och hitta nya här,  
säger Anna Blomberg Andersson.
8 SIDOR/TT

Gamla tavlor som kan bli julklappar.
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Tips för att få kläderna att hålla längre



Svensk satellit till rymden

Mats är en svensk satellit. Den har skjutits upp i rymden för att samla information om övre delen av atmosfären. 

Satelliten Mats i rymden. Mats första bild från atmosfären. 

n En svensk satellit
har skickats upp i rymden.
Satelliten ska hjälpa forskare
att förstå mer om klimatet.

Satelliten har fått namnet Mats.

Mats ska vara uppe
i rymden i två år.
Den ska åka runt jorden.

Satelliten Mats
ska samla in information
om ett område som heter
övre delen av atmosfären.

Då kan forskare få veta mer om
hur klimatet ändras på jorden.

Satelliten Mats är ungefär  
lika stor som en diskmaskin.

Den väger 50 kilo.
Det är 20 år sedan
som Sverige senast
skickade upp en satellit
för forskning i rymden.

Satelliten skickades upp
i rymden den 4 november. 
MARIE HILLBLOM 
marie.hillblom@8sidor.se
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Vad tycker du?

Prenumeration och kundtjänst:
H1, Box 610, 832 23 Frösön
Telefon: 08-799 63 12 
E-post: 8sidor@flowyinfo.se 

Prenumerationspriser:
Helår 850 kr, halvår 450 kr    
provprenumeration 8 nr 155 kr 

8 Sidor finns som taltidning. 8sidor.se/taltidning
Läsårsabonnemang kan erbjudas. 
25 % rabatt vid prenumeration av minst 10 ex, 
40 % vid 25 ex eller fler.

Det här är 8 SIDOR: 
8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.
8 Sidor har funnits sedan 1984. 
Tidningen hör inte till något politiskt parti 
eller någon förening.
Det är journalisterna på tidningen som bestämmer 
vilka nyheter som är viktigast att skriva om. 

Sedan den 1 januari 2015 ansvarar Myndigheten för 
tillgängliga medier för att 8 Sidor görs.  

Alla kan prenumerera på 8 Sidor. 
Läs mer på 8sidor.se/prenumerera

Har du frågor om din prenumeration? 
Ring 08–799 63 12   
e-post: 8sidor@flowyinfo.se

Kontakt: 
Vår adress: Drakenbergsgatan 39 
117 41 Stockholm
E-postadress: 8sidor@8sidor.se  
Telefon: 08-580 02 867   

Ansvarig utgivare: Marie Hillblom

ISSN: 1104–554X  
Tryckeri: Bold Printing Mitt 2022  

Årgång: 39

Läs nyheter på internet
8sidor.se
Lösenordet till pdf-tidningen på nätet finns längst ner på sidan.
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Det är vi som gör 8 SIDOR

Lösenord till tidningen 
på nätet: vintertid

n Nyligen berättade vi  
att ni läsare hade gett  
tidningen 8 Sidor bra betyg.

Efteråt var ni många  
som skrev på vår sajt 
om varför ni läser 8 Sidor.

– Min dotter älskar 8 Sidor.  
Hon är åtta år gammal. 
Att läsa nyheterna på 8 sidor högt 
är nästan den första saken hon gör  
när hon kommer hem från skolan,  
skriver läsaren Di. 

– Jag är tacksam för 8 Sidor eftersom 
ni skriver så många bra nyheter på 
lätt svenska. Jag läser och lyssnar 
varje dag och 8 Sidor är nyttig 
för att lära mig svenska!
skriver en läsare. 

– 8 Sidor skriver på lätt svenska 
och jag kan lyssna på långsam 
läshastighet. Jag läser och lyssnar  
på nyheterna varje dag så jag kan 
förstå Sverige bättre. Tusen tack, 
skriver läsaren Neia. 

– Om man vill lära sig svenska  
är det bra att läsa nyheterna 
varje dag på 8 Sidor.  
Jag följer nyheterna varje dag, 
skriver Camilla. 

– Tack för att ni tänker på oss 
som lär oss språket. Vi kan läsa 
eller lyssna på nyheterna. 8 Sidor  
gör så mycket för oss. Tusen tack, 
skriver Glad läsaren. 

– Ni är sämst, säger jag, för att er  
läsröst är sämst och Bohusläningen 
har bättre fakta, skriver Nahtanael.

Läsarna berättar 
varför de läser  
tidningen 8 Sidor

Delar av 8 Sidors redaktion. 
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