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På tv i dag
• Nu startar Inzoomat i Kneippen 
och Klockaretorpet

Odalgatan 18, Norrk.
011-1222 47

Färgning fr... 499:- Slingor fr... 550:-
Permanent fr... 599:-

Boka tid för färgning, slingor eller permanent.
Så bjuder vi på klippning värde 250:-.

ÖPPET KL 10.00–17.00

55550550
ANLITA ETT PROFFS!

S:t Persg 113. 011-10 13 30
Mån-fre 10–18. Lör 10–15

Vid köp av
långbyxa + valfri överdel

150:- rabatt
Gäller på ord pris t o m 1/11

Jisands
011-13 81 53, Prästg. 50, Nkpg

JÄRNVARULAGRET AB
KÖPER OCH SÄLJER
METALLSKROT OCH

ÖVERSKOTTSMATERIAL

Slottshagens industriomr.

Tel 011-16 71 17
Mobil 070-219 32 03

www.jvl.nu

www.pizzeriakneippen.se

011-136415
Odensgatan1/ Vägträffen

Mån-Fre 11-21 • Lör-Sön 12-21

KEBAB

KYCKLIN
G

GYROSSALLADER2
FÖR

1
2
FÖR

1

S:t Persg 22 • 011-26 58 58

”Goda pizzor med fina råvaror”
Pizzeria Albatross

2 1för
på alla originalpizzor

och kebabrullar.
Hemkörning.

Hörnet Drottningg/Skolg • 011-12 02 01

Gäller v 44
100:- rabatt

Klänningar
vardag och fest

stl 36–50

Tel 011-39 15 30

i Kolmården

KONFERENS

Gäller t.o.m. 13/11-2013. Kan ej kombinerasmed andra erbjudanden.
Med reservation för tryckfel och lokala avvikelser.
Handla och hitta din närmaste butik på hemtex.se

Klipp!

2för499:
(ord. pris 399.-/st)

Påslakanset
i satin och percaleUndrar du var

mjölken kommer ifrån?
Den enkla frågan är det få mejerier som kan

svara på. Mjölk blandas upp från flera gårdar

vilket gör det omöjligt att veta var mjölken

kommer ifrån. Men dricker du Östgötamjölk så

blir det lätt. Vår mjölk är spårbar och kommer

från bröderna Jonassons gård i Kättestad.

Och där har korna det bra kan vi lova.

Batterigubben AB
– Norrköping
Navestadsgatan 38
(Navestad industriområde)

Tel 011-12 15 60 Fax 011-16 46 15
info@batterigubben.se

www.batterigubben.se

Köp 
årets 
rosa 
band

Norrköpingsmoderater
är långt ner på listan 
NorrköpiNg

Någon moderat från 
östra länsdelen blir 
det nog inte i riksda-
gen efter nästa val. 
Betydligt ljusare ser 
det ut för Linköping, 
Motala och Ödeshög.

– Det gäller för Norrköping 
att ta sig samman till nästa 
gång  och  försöka  få  fram 
bra  kandidater,  säger  Jan 
Owe-Larsson,  ordförande 
i  nomineringskommittén 
och Norrköpingsbo.
Moderaternas  nomine-

ringsstämma  i  Linköping 
röstade  på  lördagen  fram 
den  slutliga  listan  på mo-
derata  östgötanamn  till 
nästa års riksdagsval.

Från västra länet
Den övre halvan av  listan, 
alltså  de  sex  första  nam-
nen,  innehåller  enbart 
personer  från  den  västra 
länsdelen;  Linköping, 

Motala  och Ödeshög.  Uti-
från  dagens  förhållanden, 
där  östgötamoderaterna 
har  fyra  riksdagsplatser, 
skulle alltså endast mode-
rater från västra länet kun-
na komma in i riksdagen.
På  den  nedre  halvan  av 

listan hittar man fyra kan-
didater  från  östra  länsde-
len,  tre  från  Norrköping 
och en från Valdemarsvik.

Vad säger du om den 
slagsidan, Jan Owe-
Larsson?
– Det  är  ombuden  på 

stämman  som väljer. Ha-
de  Gunnar  Axén  funnits 
kvar  som  kandidat  hade 
Norrköping säkert haft en 
plats betydligt högre upp, 
men  med  den  situation 
som uppstod så blev det så 
här.

Några avhopp
Gunnar Axén som stod på 
fjärde  plats  på  den  preli-
minära  listan  meddelade 
förra  veckan  att  han  läm-
nar  riksdagen.  Ett  annat 

avhopp  var  Gunilla  Carls-
son från Vadstena som top-
pade östgötalistan  tidigare 
men avstod sin plats sedan 
hon  avgått  som  bistånds-
minister.

Ung och gammal i topp
Överst  står  nu  de  tre  nu-
varande  riksdagsledamö-
terna  från  Östergötland, 
därefter Erik Östman från 
Linköping.
– Han  är  30  år  och  vi 

ville  ha  en  ung  person  på 

framskjuten  plats.  Sedan 
kommer Claes-Göran Öst-
erlund från Motala som är 
65-plussare och det tycker 
vi också är bra, att det finns 
en  äldre  person högt  upp, 
säger Jan Owe-Larsson.

 + Östgötamoderaternas lista
■■ 1) Andreas Norlén, 

Motala
■■ 2) Finn Bengtsson,  

Linköping
■■ 3) Betty Malmberg,  

Ödeshög
■■ 4) Erik Östman, Linköping
■■ 5) Catharina Rosen-

crantz, Linköping
■■ 6) John Widegren,  

Ödeshög
■■ 7) Per Jameson, 

 Norrköping
■■ 8) Claes-Göran  

Österlund, Motala
■■ 9) Nedim Demir,  

Norrköping
■■ 10) Anna Nilsson,  

Valdemarsvik
■■ 11) Elisabeth Rignell, 

Linköping
■■ 12) Päivi Johansson,  

Norrköping

go’morroN

Det har väl
alla poliser?
Vi satt vid fikabordet och pratade om poliser. Då sa 
jag som det var.
– Om jag inte på förhand vet hur en manlig polis 

ser ut, så föreställer jag mig honom med mustasch.
På film har manliga poliser mustasch. Undanta-

get är den unge nybörjaren, han vars uppgift det är 
att förstärka pondusen hos den ärrade polisen med 
den respektingivande mustaschen.

Kanske gäller det främst amerikansk film. Och det 
är inte deckare eller kommissarier vi pratar om 
utan fotfolket ute i bilarna och på motorcyklarna. 
Särskilt på motorcyklarna. Då ingår också ett par 
mörka solglasögon.
Jag erinrar mig en bild på Pinochet där han sitter 

med mustasch och mörka glasögon och ser sur ut, 
omgiven av sina sura militärkompisar som också 
har mustasch. Jag menar inte att amerikanska po-
liser är fascister, mera att det tycks vara något med 
just mustasch som ska signalera pondus.

Det har förstås Hollywood fattat, och det är väl 
därifrån jag fått det.
Flera har fattat det. I den indiska delstaten Mad-

hya Pradesh får mustaschprydda 
poliser extra betalt eftersom det 
inger mer respekt. Det är sant, 
för det har jag läst på internet.

 Det gäller för Norr-
köping att ta sig sam-
man till nästa gång 
och försöka få fram 
bra kandidater.
jan owE laRsson
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