
Byt på Bromma! 
Flyg smidigare via Bromma och spara massor
av tid. Du har nästa plan på armlängds avstånd. 
Boka på malmoaviation.se eller via din resebyrå.Från
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Kra�ig ökning av 
knark via posten
Narkotika. Antalet narkotikabeslag på posten i Malmö ökar lavinartat. Med några enkla klick får 
ungdomar hem narkotika i brevlådan. – Det är enkelt och smidigt och de behöver ju inte träffa 
några langare, säger Lars Bäckström, gränsskyddschef på Tullverket.  SID 04

KONKURSHOT

Spänd väntan på SAS öde

STORT TEMA OM 
GYMNASIEVALET
De hittade rätt skola och program SID 12–16

Krog lades 
ner – nu har 
den 400  
nya ägare

Åtta Skåneskolor 
�ck full pott i prov

Så �ck 
Rihanna 
till stilen

Ge ditt 
slitna hår 
nytt liv

Röstånga. I orten Röstånga har invånarna 
bestämt sig för att ta framtiden i egna 
händer. Ungefär hälften av byns hushåll 
har köpt ortens gamla stationshus och ska 
hyra ut den till en krögare.  SID 04

Åtta skolor i Skåne hade alla rätt i de 
nationella proven i matte och svenska. SID 05

Superstjärnans  
stylist: Vi inspireras  
av killar. SID 26

Hänger solblekta 
toppar kvar? Gör som
Metros reporter och
totalrenovera svallet. 
SID 21

Sent i går kväll uppgavs SAS-ledningen sitta i krismöte med bankerna. På Arlanda mötte Metro i går SAS-resenärer som skulle drabbas. – Men vi löser det på ett eller annat sätt, även
om SAS skulle gå i konkurs, säger Marius Parmann, 27, och Nina Borthen, 29, med sonen Ulrik, som flög till Bergen i går och ska vidare till London på onsdag.  SID 02 FOTO: ISABEL SVENSSON
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Malmö

Rånades på dagen 
utanför Emporia
Strax före klockan tre i 
går eftermiddag larma-
des polisen av en man 
som uppgav sig ha blivit 
rånad på parkeringen ut-
anför Emporia. Han ska 
ha blivit slagen i magen 
av två män som sedan 
ryckte av hans halsband 
och sprang från platsen. 
Gärningsmännen var i 
går kväll på fri fot. METRO

Erikshjälpen

Carl P Herslow 
ska ha stulit text
I Skånepartiets partile-
dare Carl P Herslows bok 
”Om islam – till all värl-
dens nioåringar” har han 
använt en text om köns-
stympning från Eriks-
hjälpens tidning – utan 
att fråga om lov, rappor-
terar Sydnytt. 

– Vi betraktar det 
som ett ingrepp i 
vår upphovsrätt 
och har inget 
intresse av 
att den an-
vänds i det 
samman-
hanget, 
säger 
Mattias 
Ingesson 
till Syd-
nytt. Er-
ikshjäl-
pen kräver 
nu att upp-
lagan dras in 
och är beredda 
att gå till dom-
stol för att få ige-
nom sina krav. METRO
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Samtidigt som smugglare 
efter smugglare åker fast på 

tågen och Öresundsbron 
har antalet narkotika-

beslag på posten i 
Malmö mångdubb-
lats de senaste 
åren. I år till och 
med oktober har 
331 beslag gjorts 
på posttermina-
lerna Toftanäs 
och Malmö ban, 
att jämföra med 
61 stycken under 

hela 2008. Nu slår 
Tullverket larm om 

ett omfattande miss-
bruk bland unga skå-

ningar. Ofta är postpake-
ten adresserade till tonår-

ingar, som sitter i sina rum 

och gör knarkbeställningar-
na på nätet, enligt Lars 
Bäckström.

– De kan vara så unga 
som 14 år. Det är enkelt och 
smidigt och de behöver ju 
inte träffa några langare. Vi 
gör vad vi kan för att spåra 
var knarket kommer ifrån, 
men det är nästan omöjligt. 
Sidan på internet kan vara 
upplagd i ett land medan av-
sändarna finns i ett helt an-
nat, säger Lars Bäckström.

Cannabis, cannabisharts 
och narkotiska läkemedel är 
de vanligaste beslagen på 
postterminalerna i Malmö. 
Oftast skickas drogerna från 
Holland eller Danmark, och 
många gånger ligger de 
gömda i födelsedagskort 
som ett försök att vilseleda 
tullen.

– Att beslagen på posten 
ökar beror på att narkotika 
allt oftare skickas via post, 
men det handlar också om 
vårt sätt att jobba. Vi vet var 
vi ska fiska för att få fångst, 
säger Lars Bäckström.   

Enligt honom är mörker-
talet dock enormt.

– Vi har hund till hjälp 
och röntgenapparater, men 
vi skulle behöva helt andra 
tekniska möjligheter till 
massröntgen för att få bukt 
med problemet, säger han.

Narkotikasökhunden Oskar söker efter knark bland post- och paket-
försändelser. FOTO: TULLVERKET

Knarklarm i Skåne: Allt 
�er unga postsmugglar

Beslag. Några enkla 
klick – sedan får 
ungdomar narkotikan                 
i brevlådan. Knark-
beslagen på posten  
i Malmö ökar 
lavinartat, men mycket 
slinker igenom. – Det 
är övermäktigt att söka 
igenom hela post-
flödet, säger Lars 
Bäckström, 
gränsskyddschef på 
Tullverket.

Knarkbeslag på posten

Siffrorna avser antalet  
beslag på postterminalerna 
Malmö ban och Toftanäs  
i Malmö.

2009 2010 2011 2012

331  
(TOM

OKTOBER)

260 

158

70

JOHAN 
MÅRTENSSON
johan.martensson@metro.se

ANNONS

Bell Troedsson, 2, och Sara Frostberg Lowery, 37, med fler av de nya ägarna till stationshuset i Röstånga. FOTO: KINGA LEZANSKA SJÖLINAnna Haraldson Jensen och Johan Bergstrand i det gamla stationshuset.

1 000 konor i genomsnitt har personerna investerat i den ”nya” krogen.

I Röstånga har invånarna be-
stämt sig för att ta framti-
den i egna händer. 

I ett ovanligt initiativ har 
ungefär hälften av byns hus-
håll, nästan 400 personer, 
gått ihop för att köpa ortens 
gamla stationshus i hopp 
om att hålla byn livskraftig. 

Huset har tidigare använts 
som sommarrestaurang och 
till aktiviteter och konserter 
men 2010 lade den förra 
ägaren ner och sedan dess 
har huset stått tomt. 

Genom ett nystartat ak-
tiebolag har invånarna och 
föreningen Röstånga Till-

sammans nu köpt den anri-
ka byggnaden. Planen är att 
arrendera ut den till den   
Röstångafödda krögaren 
Elin Wigner som ska driva 
restaurang där. Enligt en av 
initiativtagarna, Johan 
Bergstrand, är köpet av sta-
tionshuset ett led i förening-

ens arbete att utveckla byg-
den utan att vänta på att 
kommunen eller någon an-
nan hjälper dem.

– Man kan antingen kla-
ga och tycka att någon an-
nan kan göra något eller så 
kan man ta och göra det 
själv, säger han.

Att man lyckats få med 
sig så många Röstångabor 
på idén förklarar Johan 
Bergström med att Röstånga 
är en plats där det finns väl-
digt många föreningar och 
stort engagemang men få 
mötesplatser.

– Det känns som en fan-

tastisk idé. Det är ett speci-
ellt ställe i en speciell by 
med många engagerade 
människor, säger delägaren 
Sara Frostberg Lowery.

Krogen lades ner – nu har den 400 ägare

TOBIAS 
BERG
tobias.berg@metro.se

Nyhet!
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