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SOMMARERBJUDANDE:

Ta hand om både
jobbtvister och
tillfällig huvudvärk.

OTROLIGT MEN

GRÆSLIGT
StenigMark. Snön – förlåt
gräset – sprutar i svängarna
när SM i grässlalom avgjordes
i Skåne. Foto: andreas hillergren

PÅ KÖPET:
PRESENTKORT
PRESENT
KORT

100
kr
på
valfritt

apotek

Bli medlem i Unionen senast den 31 juli 2013 så får
du inte bara inkomstförsäkring, stöd vid tvister och
pengar till kompetensutveckling. Du får också ett
presentkort på 100 kronor på valfritt apotek som
du till exempel kan köpa huvudvärkstabletter för.
Läs mer och bli medlem på

unionen.se/apotek

”Mördad” kvinna dök upp – 50 år senare
En kvinna som försvann 1961
har spårats upp levande av sin
dotter – allt medan hennes nu
döde pappa misstänktes för mord.

Vill du veta mer – sms:a

UNIONEN
APOTEK
till nummer 71700

Lucy Johnsson.

En ung Lucy Johnsson, mamma till två
barn, försvann för 52 år sedan utan ett
spår i Surrey, British Colombia,
i Kanada.

Nu har den nu vuxna dottern Linda
Evans lyckats hitta sin mamma vid liv.
Hon bor 160 mil bort och har sedan
länge bildat en ny familj.
– Jag har så många frågor, säger
Linda Evans som citeras i tidningen
Daily Mail.

Michael Töpffer

michael.topffer@expressen.se

EXTRAEXTRAEXTRAEXTRAEXTRA
Mordet på Olof Palme, Norrmalmstorgsdramat,
Stureplansmassakern, Anna Lindh-mordet, Jaskraschen,
Terroristbomben på Drottninggatan, Ambassaddramat…

Expressenbussen guidar dig genom Sveriges största nyhetshändelser

Nu har du möjlighet att åka på en guidad tur med Expressenbussen där vi uppmärksammar ett
40-tal av de största nyhetshändelserna i svensk historia. Varmt välkomna!
• Avgångar utanför Centralstationen Vasagatan • Pris: 200 kr. Biljetter köps på bussen och turen
tar cirka 75 minuter
• Fredagar, lördagar och söndagar
• Avgångstider: Kl 10.00, 12.00 och 14.00
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Här avgörs SM i slalom
– på gräs: Overallfritt

Visst är gräset grönare någon annanstans?
Trots högsommarvärme finns de som till den grad
längtar efter vinter att de kör slalom i en gräsbacke.
– Jag hoppas att grässlalom slår igenom stort
i Sverige, säger Fabian Rimforsa, arrangör av det
inofficiella SM i grässlalom.
Pjäxorna är på, hjälmarna
likaså och skidglasögonen.
Men var är vinteroverallerna?
Sådana behövs inte under
grässlalom i Ornahög på
Österlen som avgjorde i sommarvärmen i går.
41 deltagare från Sverige
– och faktiskt från Danmark
– gjorde upp om titeln.
Överlägsen vinnare blev
Edvard Nordh från Linköpings alpina klubb. Han
vann även i fjol.
– Han vann kvalet med
Stenmarksmarginal, säger
Fabian Rimfors.
Grässlalom är en tävlingsgren sedan 1960-talet. Man

åker med korta skidor som
utrustats med rullband.
Det krävs lite annorlunda
teknik för att åka på gräs.
– Åker du med bakvikt
ramlar du på rumpan och
lutar du dig fram för mycket
dyker du i backen, säger
Fabian Rimfors.
Förra året drog Fabian
Rimfors ett grässlalomderby
i Skåne – och det blev succé.
– Nästa år vill vi få med
Gudrun Schyman. Hon var
inbjuden i år men kunde inte
komma. Hon har aldrig stått
på ett par skidor, säger
Fabian Rimfors.

Johanna Darnéus

johanna.darneus@kvp.se

FFATF Brösarps inofficiella SM i grässlalom
Vad: Sommartävling på
grässkidor i parallellslalom.
VaR: Ornahög (skidbacke
med lift i Brösarp)
FöR VeM: Öppen för alla.
Deltagarna tävlar individuellt eller i lag.
aRRangöR: Brösarps
alpina skidklubb.

annorlunda
skidor.

Baby-bommen

Se tv-klippet på när fejkparet lurar presskåren
• TV när du vill • www.expressen.tv

m Men är det inte...?!
Nä, det var inte prins William
och Kate som kom till St Maryssjukhuset i London, där pressuppbådet står och väntar otåligt
på den kungliga nedkomsten.
Det var bara ett lookalike-par,
utskickade av tidningen The
Sun.

AllGerGiSk? Om man inte gillar alger i sitt badvatten ska
man undvika den här stranden. Foto: Feature china/barcroFt media

Är det algblomning eller gräsmatta?
m Lite alger, skulle det vara
nåt att stanna på land för?
Även om vi kan dra oss för
att hoppa i Östersjön när det
blågröna algtäcket lägger sig
finns det andra som inte är

lika brydda. I kinesiska Qingdao leker barnen vid stranden
ändå. För jo, det ska vara vatten under pojkarna. Även om
det ser ut som de leker på en
gräsmatta.

