FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

Upplev Sverige
i Borgafjällen!

UTLANDSSVENSKARNAS
PARLAMENT
2009
EN SUCCÉ!

VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE
KRONPRINSESSAN VICTORIA MEDVERKADE

TIPS FÖR
DIN HÄLSA,
EKONOMI &
SKATTEFRÅGOR!
NUMMER 03 ÅR 2009 I WWW.SVIV.SE

    



+!"&#%("&# (' ""-  ' ""$-&)"& %" &
$%#%!&" -%!!+'#%&( ''
-" )%'&')''%,%#"''%!.&# #%#",%"& )

 

      
 #"    
***&& &



INNEHÅLL
TIDNINGEN SVENSKAR
I VÄRLDEN

SVENSKAR I VÄRLDEN I NUMMER 03 ÅR 2009 55

8EJM8I@>LK>@M8I<
BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk
I<;8BK{I
8e[i\Xj?\idXejjfe
\i`b%Xe[i\Xj%_\idXejjfe7^dX`c%Zfd
8IK;@I<:KFI
=i\[i`b9\e^kjjfe
8EEFEJ<I
L?DXib\k`e^89
LiYXe?\[Yfi^#9fo()/#
(/*))KYp
K\c\]fe'/$.*)+/,'#
=Xo'/$.*)-0+<$gfjkliYXe7l_dXib\k`e^%j\
N\YYgcXkjnnn%l_dXib\k`e^%j\
Gi\eld\iXk`fe\i+eldd\ig\i
ibfjkXi,''bifefi
KIP:B<I@
8o\c8YiX_XdjfejKipZb\i`
=icX^89
K\c\]fe'+,,$**0.''
nnn%XYiX_Xdjfej%j\#BXicjbifeX

FÖRENINGEN SVENSKAR
I VÄRLDEN
><E<I8CJ<BI<K<I8I<
BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk
JKPI<CJ<
Lc];`eb\cjg`\c#fi[]%
DXi`XeX9li\ejkXdC`e[\i#m`Z\fi[]%
BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk#
D`Z_X\c;Xle#:cX\j$Af_Xe>\`a\i#
JXcmXkfi\>i`dXc[`#?XeeX?Xcc`e#
AXe?\i`e#;X^BcXZb\eY\i^#
9XiYifJXZ_jFj_\i#>iXeJa[`e#
Jk\m\Kip^^#8eeX:9\c]iX^\#
?\c\eXJkce\ik#Fcc\NjkY\i^%
D\[c\djXm^`]k\i`ebclj`m\k`[e`e^\e 
,''bifefi
DXbXi
-''bifefi#Le^[fd),'bifefi%
8;I<JJ
9fo,,'(#
((+/,JkfZb_fcd%
9\jbjX[i\jj1Ei`e^jc`m\kj?lj#
Jkfi^XkXe(0#JkfZb_fcd%

4. >\e\iXcj\bi\k\iXi\e_Xifi[\k

29. D\[c\dj]ide\i

6. Ep_\k\i

30. DeX[\ejYZb\i

16. wIJD{K<K

34. FdYl[ÆJM@M1Xi\`mic[\e

IXggfikfZ_m`dd\c]ieJm\ejbXi`Mic$
[\ejijdk\[\e(/Xl^ljk`%

20.?FK<CC9FI>8=AvCC
<e]XjZ`e\iXe[\_`jkfi`Xfd_li\eYi`k$
k`jbXib`k\bkbfdk`ccJm\i`^\ÆfZ_Yc\m
]icjbX[%

24.LKC8E;JJM<EJB8IE8J
G8IC8D<EK)''0
<efkifc`^k^`mXe[\[X^Yc\m[\keiLG
)''0^[\ild[\e(0Xl^ljk`%GXicXd\ek\k
i_i]iXkkjkXeeX%CjfdXccX]XekXj$
k`jbXi\jfclk`fe\ijm\k[lmXi]i%

FRÅGOR & SVAR

SKATTER & EKONOMI

A JOUR

K\c\]fe'/$./*/(/(
=Xo'/$--',)-+
<$gfjkjm\ejbXi%`%mXic[\e7jm`m%j\
N\YYgcXkjnnn%jm`m%j\
={I<E@E><EJ=C8>>JPD9FC
:Xic=i\[i`bI\lk\ijni[
GwFDJC8><K
Lc];`eb\cjg`\c#BXi`e<_eYfd$
GXcdhl`jk#?Xej9c`o#
Bifegi`ej\jjXeM`Zkfi`X%

WWW.SVIV.SE

Kerstin Gustafsson

Cecilia gunne

Gudrun Torstendahl

J`[('%

J`[()%

J`[(+%

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 03 2009

03

LEDARE

Kära läsare!
;\k_XimXi`k\e_e[\cj\i`bfZ_cpZbfjXd
k`[]ifjjd\[wijdk\kfZ_`ek\d`ejk
LkcXe[jm\ejbXieXjGXicXd\ek)''0%El
Yc`ZbXim`]iXdkdfkepXlkdXe`e^Xi%

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

S

i[\k[X^j]i\kk]lccdXkXk_jkeldd\iXm
d\[c\djk`[e`e^\e%J\[Xej`jk_Xim`^\efd]ik
kmdpZb\kcpZbX[\\m\e\dXe^`JM@M1ji\^`#
Y[Xd\[i\bfi[de^X[\ckX^Xi\%wijdk\kfZ_
lk[\cXe[\kXmlkdib\cj\ewi\kjJm\ejb`Mic[\e
)''0k`cc;i%?Xej9c`o#^[\ild[\e(/Xl^ljk`g;ali$
^i[jYileejmi[j_lj%M`]pcc[\cfbXc\ieXk`ccYi[[\efZ_
?B?Bifegi`ej\jjXeM`Zkfi`Xjbebk\^cXejm\iZ\i\dfe`e
d\[j`eeimXif%Gi`jkX^Xi\ejXe]iXe[\mXijg`i`kl\cckfZ_
kXeb\mZbXe[\fZ_[\kYc\m\edpZb\kcpZbX[[X^%
G]caXe[\[X^^[\[\kXe[iXLkcXe[jjm\ejbXieXjGXi$
cXd\ekild`Ei`e^jc`m\kj_lj%;\kif\i_ik^c[aXe[\Xkk
`eki\jj\kYcXe[miXd\[c\ddXimXijjkfik]iXkk[\ckXÆ
`imXim`)''g\ijfe\ijfdcpjjeX[\g`eki\jjXekXXe]$
iXe[\efZ_[\ckf^`[\fc`bX[`jbljj`fej^ilgg\ieX%Jijb`ck
ifc`^kkpZb\iaX^[\kmXiXkkjde^XjXbblee`^X[\ckf^
]iefc`bX[\gXik\d\ekfZ_dpe[`^_\k\ifZ_Xkkm\egfc`$
k`jbX]i\ki[Xi\mXid\[fZ_cpjjeX[\k`ccgi\j\ekXk`fe\e
Xm[\fc`bX^ilgg\ieXji\jfclk`fe\i%wk\ibfggc`e^\e]ie
i`bj[X^jdee\emXi^f[#C\`]GX^ifkjbpj lkcfmX[\\e

d`e`jk\id\[jijb`ckXejmXi]ilkcXe[jjm\ejbXieXj]i^fi
m`[\kk\m%i\^\i`e^jjb`]k\#fZ_DXkjAf_Xejjfed cfmX[\
]ij`e[\cXkk_Xejblcc\kXjijb`ckXejmXi]iXkkmiX
]i^filggdibjXddX[\j`i`bj[X^jXiY\k\k%AX^j\i[\k
jfd\egfj`k`mlkm\Zbc`e^XkklkcXe[jjm\ejbXieXjgifYc\d$
jkcce`e^Xi]iXebiXjgfc`k`jbkfZ_bfdd\i]fikjkkXXkk
]ij\[\gfc`k`jbX]i\ki[XieXd\[i\c\mXek`e]fidXk`fe
fdXbkl\ccX]i^fi%
I\jfclk`fe\ieXgi\j\ek\iXjXcck\]k\ijfdg_\dj`[Xe
fZ_eli[\klggk`ccmiXd\[c\ddXiXkk]fikjkkX[`jblj$
j`fe\e`fc`bX]fiX
AX^_Xi`[X^XieXY\jbklkcXe[jjm\ejbXieX`JZ_n\`qÆ
[iYfiZ1X(.%'''jm\ejbXi$fZ_jm\ejbXXdYXjjX[i\e`
9\ie#G\iK_i\jjfeggeX[\^\e\ijkjm\ejbXi\j`[\ej\k
]i\e`e]fidXk`fejbmccfZ_Yl]]\kdfkkX^e`e^]ii\gi\$
j\ekXek\i]ijm\ejbXbclYYXi#]i\e`e^XifZ__Xe[\cjbXd$
iXiilekfd`JZ_n\`q%;i]`ZbaX^k`cc]cc\Xkkgi\j\ek\iX
]i\e`e^\ejm\ibjXd_\kfZ_gcXe\ifZ_[`jblk\iXeidXi\
jXdXiY\k\d\[[\Yf\e[\`JZ_n\`q%<edpZb\kcpZbX[
bmccjfd^Xm\elggjaXm`[\ifZ_[ide^Xepkk`^X
bfekXbk\ibekjÆm\ed\ccXe[\djfdYfi`fc`bX[\cXiXm
cXe[\kfZ_`ek\j\jjf]kX%AX^_fggXjelgeidXi\bfe$
kXbk\id\[XccXJZ_n\`q$jm\ejbXifZ_Xkk[\fZbjjbXm`caX
Y`[iXk`ccXkkcXe[jj`[Xelkm\ZbcXjfZ_Xeme[jXcckd\iX
AX^ejbXiXccXcjXi\\e^cX[fZ_gif[lbk`m_jkfZ_j\i
jfdXcck`[]iXd\dfkXkk_ccXbfekXbk\ed\[\i%DX`cfZ_
k\c\]fejXdkXciXcck`[mcbfdeX

MED VÄNLIG HÄLSNING
?Xej9c`ofZ_<mXB\kk`jXece[\ik`ccJM@M1jijdk\%

BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk
>\e\iXcj\bi\k\iXi\

KARIN EHNBOM-PALMQUIST @ GENERALSEKRETERARE
BXi`ei^\e\iXcj\bi\k\iXi\]iJm\ejbXi`Mic[\e%
<$gfjkbXi`e7jm`m%j\@N\YYnnn%jm`m%j\
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6ISION OCH TRADITION
!TT BLI KUND I "ANQUE #ARNEGIE ËR ATT VËLJA EN EXKLUSIV
OBEROENDE PRIVATBANK MED FÍ KUNDER PER PORTFÚLJFÚRVALTARE

"!.15%

"ANQUE #ARNEGIE KOMBINERAR DEN LILLA BANKENS NËRHET TILL
KUNDEN OCH DE KORTA BESLUTSVËGARNA MED #ARNEGIEGRUPPENS
STORA RESURSER VAD GËLLER ANALYS OCH VËRDEPAPPERSHANDEL
FRËMST PÍ DE NORDISKA MARKNADERNA

,58%-"/52'

#!2.%')%

"ESÚK GËRNA VÍR HEMSIDA WWWCARNEGIELU OCH INFORMERA
$IG OM "ANQUE #ARNEGIES % BANKING 6I ERBJUDER OCKSÍ
PRIVATE BANKINGTJËNSTER FRÍN #ARNEGIES KONTOR I 'ENÒVE
      
+ONTAKTA #LAES *OHAN 'EIJER 6$ ELLER
!NDERS ,INDBERGH       SÍ BERËTTAR VI MERA

$ET ËR EN FRÍGA
OM FÚRTROENDE
"!.15% #!2.%')% ,58%-"/52' 3!


'!2%
0/ "/8  ,  ,58%-"/52'
4%,     
WWWCARNEGIELU
0,!#% $% ,!

OCH KOMPETENS

NYHETER

Ny hemsida
<eepXjkXikj`[X_Xi[\j`^eXkj]innn%
jm`m%j\%;\ki8;1e=i\[i`b9\e^kjjfe#
jfdm\e[\j`^eXkfdmid\[c\djk`[$
e`e^fZ_mik[`^`kXcXep_\kjYi\mjfd
i`kXk[\eepXj`[Xe%;\kkXi\kkc\[`Xkk
jXddXejkccX\ed\i\e_\kc`^[\j`^e$
cffb]iJM@M1jXccXbfddle`bXk`fejbX$
eXc\i%KXeb\eiXkkj`[XeeljbXYc`d\i
m\ijb[c`^fZ_ckkeXm`^\iX[#d\[\e
e^fkdf[\ie`j\iX[[\j`^e%
8iY\k\kd\[Xkk`dgc\ek\iX[\eepX
[\j`^e\egj`[Xebfdd\iXkk`ec\[Xj
le[\i_jk\e%

Till minne av

Märtha Niggli-Berglund
(12.5.1912 – 3.6.2009)

I

LkcXe[jjm\ejbXieXj]i\e`e^Yc\m
_fek`[`^kd\[c\dfZ_jjde`e^fd
fdYl[]ijm\ejbXieX`9Xj\c$JkX[k#
9Xj\c$CXe[#8Xi^XlfZ_Jfcfk_lie%
?femXi\ekif^\ed\[c\dfZ_
Y\jbk\Xcck`[ijdk\k`JkfZb_fcdk`ccj
YXiX]ie^fkXij\[Xe%?femXijc\[\j
eimXiXe[\m`[e`kk`fijc[\i%
Dik_Xmok\lgg`Iee`e^\lkXe]i
JkfZb_fcd%?feki]]X[\j`edXe;i%
:_\d%?\`ei`Z_E`^^c``Jm\i`^\#ei_Xe
_cjX[\g_\ee\jYifi%Le[\iYi`e$
eXe[\bi`^]fiDik_Xk`ccJZ_n\`q]i
Xkk^`]kXj`^%;\YfjXkk\j`^`Dlkk\eq#[
_\ee\jdXeXiY\kX[\m`[b\d`]i\kX^\k
:`YX`9Xj\c%
I\[Xejfdep`eÕpkkX[jbk\_febfe$
kXbkd\[jm\ejbfifZ_]Xee[\d`9Xj\c
fZ_fde\a[%?feY`c[X[\[;XdbclYY\e#
jfdÔeeje`[X^%;Xd\ieXki]]X[\j
]ijkXfZ_ki\[a\k`j[X^\e`mXia\deX[%
Le[\i('imXi_fefi[]iXe[\`
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Efi[`jbX]i\e`e^\e%(0,+YiaX[\_fe
le[\im`jX`jm\ejbXjgib\k`\eX]kfejbf$
cX`9Xj\c%Dik_X_XiXbk`mk[\ckX^`k`[\e
bpibc`^Xm\ibjXd_\k\e`9Xj\c%?fe[\ckf^
i\^\cYle[\k`^l[jkaejk\ieXfZ_m\e`
i\^`feXcdk\eX%
BccXi\e#jfd_fed\[dpZb\kbic\b
`eikkX[\]ijm\ejbXieX#bXccX[\_fe
;XcX_jk\e%;iYa[_femXia\alcgalc$
bX]]\fZ_^c^^%M`[[\kic`^XalcÔiXe[\k
lggki[[\Dik_XXcck`[jfdkfdk\k`cc
XccXYXiej]ikalje`e^%?feY\ikkX[\\e
jX^XfZ_k`ccmXia\m\ij_X[\_fei`kXk\e
Y`c[%=iYXiXe^iXij\[Xelggki[[\
DikXm\egXJN<81jalcXg\i`k`]#`bc[[
kfdk\clmX]iXd]i[\_fe_\cklkXe
dXeljbi`gk[`bk\eÉKfdk\eÈ%;\kmXi\e
lggc\m\cj\]ifjjXccX%
Dik_X_Xi^afikdpZb\kmi[\]lcck`
9Xj\c%
@e^\iA^^`$Ja^i\e<c`jXY\kQ\cc\i
JM@M$fdYl[`9\ie

SVIV i Schweiz
Le[\iY\jb\k`JZ_n\`q_X[\^\e\iXc$
j\bi\k\iXi\e\kkYiXdk\d\[j`e
bfcc\^X]ie=i\e`e^\e]iJZ_n\`qXi\`
LkcXe[\k#;i%Np[\i%;\kmXidpZb\kYiX
e\knfib`e^fZ_`e]fidXk`fejlkYpk\%
;ip^k-+'%'''jZ_n\`qXi\YfilkXe]i
JZ_n\`qfZ_de^XXm]i^\jkcce`e^$
XieXic`bXikX[\]i[\djmcjfd]i
fjj%M`bXeciXfjjdpZb\kXmmXiXe[iX%
<e`[mi[XkkgimXi\edfkjmXi`^_\k
k`cc[\eÉmejbXgj^ilggÉ]ilkcXe[j$
jZ_n\`qXi\jfd]`eej`gXicXd\ek\k%
E^fkXeeXkm`gJM@MbXe[iddX
fdiXkk[\iXj]i\e`e^jYl[^\k
Y\bfjkXjk`cc\eki\[a\[\c(d`cafe=i Xm
jkXkjY`[iX^%
MikfdYl[<c`jXY\kQ\cc\i_X[\cX^k
e\i\kk]XekXjk`jbkXiY\k\gXkkc^^X
lgg\kkYiXgif^iXd]id`^`9\ie%
JkfikkXZbk`cc_\ee\
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NYHETER
8eeX:9\c]iX^\

?\c\eXJkce\ik

Fcc\NjkY\i^

Nya styrelseledamöter

S

M@M_Xiki\epXjkpi\cj\d\[$
c\ddXi%;\kiFcc\NjkY\i^#
?\c\eXJkce\ikfZ_8eeX:
9\c]iX^\jfdk`cckikk%
9\c]iX^\iJ\e`fi8[m`jfig[\e
`ek\ieXk`fe\ccXbfddle`bXk`feYpie
Bi\XY>Xm`e8e[\ijfefZ_j`kk\ig[\$
iXjbfekfi`JkfZb_fcd%K`[`^Xi\d\i`k\i

`ee\]XkkXiM;1jbXg]iJm;1j<o\Zlk`m\
:clYfZ_MM;1jbXg]iLgN`k_G\fgc\%
Jkce\iki`e]fidXk`fej[`i\bkig
JJ89fZ__Xi\eYXb^ile[jfdmcd\$
i`k\iX[aflieXc`jk#YcXe[XeeXkjfdZ_\]
]i8bkl\cck$i\[Xbk`fe\egJMK%
NjkY\i^i^\e\iXc[`i\bki]i
Jm\ejbX@ejk`klk\kfZ__Xik`[`^Xi\mXi`k

i`bj[X^jc\[XdfkjXdkZ_\]i\[Xbki]i
<ogi\jj\e%
;\k_iiki\k`ccjbfkkjfdbfdd\i
XkkY`[iXd\[\efidkdpZb\kbleeXe[\
fZ_\i]Xi\e_\k#YcXe[XeeXk`]i\e`e^$
\ej]fikjXkkXXiY\k\d\[Xkkgfj`k`f$
e\iXj`^d\[`Xck%MXidkmcbfdeXk`cc
Jm\ejbXi`Mic[\ejjkpi\cj\

SVT World (f.d. SVT Europa) - i höst till Nordamerika och i framtiden även till Sydamerika?*
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World direktsänder alla typer av svenska TV-program
24 timmar om dygnet. Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och
nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I tjänsten ingår även radiokanalerna
Radio Sweden och P4.
Som medlem i SVIV har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang för närmare information se: www.sviv.se eller kontakta SVT World:s kundtjänst:
ConNova TVX, +46 (0)141-20 39 10, svtworld@connova.se,
www.connova.se

svt.se/svtworld

WWW.SVIV.SE

*om tillräckligt många är intresserade av att abonnera på SVT World.
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NYHETER

JN<81j^ile[Xi\8^e\kXE`cjjfed\[JM@M1j^\e\i$
Xcj\bi\k\iXi\BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk%

firade
SWEA
30!
TEXT MARIANNE AYADI FOTO ELISABET ZELLER

S

fc\ejb\egJbXej\eeiJn\$
fieX]iemijpjk\ifi^Xe`jXk`fe
jXdcX[\jlkXe]i^i`e[XieX]i
XkkÔiXJN<8j*'$ij[X^%;\k
Yc\mjkfafZ_jk`djfdmXec`^k
eim`ki]]Xj]iemic[\ejXccX_ie%B\i$
jk`e8cd#JN<8jfZ_JM@Mj]fkf^iX]#]jk\
`_fgfjjk`cc\kkkiX[`k`fe\cck]Xd`ca\]fkf%
J^Éj\oÉjX_fe#jYc`ie`mXZbiX
M`mXieiX)''Jn\fi]ie+.ce[\i
Xkk[\ckX`JN<8jalY`c\ldj[X^[\e(*
Xl^ljk``JkfZb_fcd%8kkki]]XJn\fig
[\jjXjkfiXk`ccjkcce`e^XiYc`ii\kjb`Zb%
?ldi\kmXigkfggeim`ekc`^\ejXk$
k\fjjk`ccYfi[j%DkkXfZ_Y\ckeXYc\m
m`gi\j\ek\iX[\]ii\kjjk`g\e[`Xk\i%
A\eep?XejjfejfdafYYXid\[\e[fb$
kfijXm_Xe[c`e^iiXe[\gXicXd\ekXi`b\i
`Jm\i`^\fZ_KpjbcXe[]`Zbjk`g\e[`\k
@ek\iblckli\cc]fijbe`e^g.,'''bif$
efi#d\[Xe9`i^`kk\Jk\]]\eE`\cj\e]`Zb
jXddXjlddX`c`kk\iXklijk`g\e[`ld]i
Xkkjclk]iXj`e[fbkfijXm_Xe[c`e^fdep
jbXe[`eXm`jbgf\j`%

08
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<c`jXY\kQ\cc\i%

;\kiXcck`[`dgfe\iXe[\Xkk_iX[\jjX
le^XfZ_XdY`k`jXjk`g\e[`Xk\iY\ikkX
fdj`kk\e^X^\dXe^]ijm\ejbX]i^fi%
=iXd]iXcckei\e`Zb\$jm\ejbjk`g\e[`Xk
_cc\ikXcgjm\ejbXfd_li_febfdXkk
`eki\jj\iXj`^]i[\kjm\ejbXjgib\k%;
beej[\kjfdfdjm\ejbXie^fkjkfik
fZ_m`bk`^k%
AlY`c\ldj[X^\e]fikjXkk\gEXk`feXc$
dlj\ld%Le[\ii\k_XiJN<8jXdcXk`e
+*''''bifefi`efdiXd\e]igifa\bk\k
I[[XEXk`feXcdlj\ld%G\e^XieXi
ifedibkX]i\e`e]fidXk`fejÔcd%MX[
gXjjX[\`ek\Ykki\eXkkm\icdeX
[\eeX[feXk`fe`jXdYXe[d\[ÔiXe[\kXm
JN<8j*'$i6
K`ccjclkjXdcX[\jm``_ijXc\e[ii\kj

wJB8wi\kjJm\ejbXBm`eeX ÔZbdfkkX^X
j`kk[`gcfd#edc`^\e`e^\ed`e[i\e
8^e\kXE`cjjfe#JN<8j^ile[Xi\]i*'i
j\[Xe%M`ÔZbm\ej\A\Xee\kk\;`Xq$9Xi$
YfqXkX\dfki\kjGXjb\cc$jk`g\e[`ld]i
le^XjZ\ebfejkei\i%K`cc`bXÔZbm`_iX\kk
bfikdlj`bjfcf]iXd]ikXmDXiZlj=fijj#
GXjb\cc$jk`g\e[`Xk)''.#g[\ebcXi`e\kk
_Xe`ebgk]ijk`g\e[`\g\e^XieX%
J\[XemXi[\eeXce^XfZ_`eki\jjXekX
[X^jclk#i\^e\k_X[\lgg_ikfZ_m`ble[\
kfiijbf[[Xjb`e^iXj%
JkfikkXZbk`cc@e^i`[N\jk`e#JN<8j
fi[]iXe[\`Xm[\ce`e^JkfZb_fcd#]iXkk
_Xfi^Xe`j\iXk[\kkXalY`c\ldElj\im`
]iXddfkejkXijJm\i`^\$[X^

Du behöver inte
vara så ovanlig …

… för att få ovanligt bra rådgivning
En plats på listan över världens rikaste? Eller
bara intresserad av att få förmögenheten att
växa?
Du behöver inte vara ovanligt förmögen för
att få glädje av utsökt, personlig service. Hos oss
kan du komma i gång med ett mindre startbelopp än hos många andra internationella banker.
Vår uppgift är att se till att du får ett maximalt
utbyte av din förmögenhet – oavsett storlek.
Vi är en dansk bank med en informell ton och
vi ser fram emot att träffa dig. Vår huvuduppgift

är den nära relationen mellan dig och din personliga investeringsrådgivare.
Målet är att skräddarsy den mest räntabla
INVESTERINGSSTRATEGINTILLPRECISDINPROLPPLEV
själv fördelarna med personlig rådgivning, och
kontakta mig redan i dag.
Carl Forsgren,
Tel. +41 (0)44 368 7325
forsgren@jyskebank.ch

JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG RIVATEANKINGASSERWERKSTRASSEÌÍOSTFACHÓËÍÌzRICH
TELÞÏÌËÏÏÎÑÓÒÎÒÎFAXÞÏÌËÏÏÎÑÓÒÎÒÔINFOÀJYSKEBANKCHWWWJYSKEBANKCH

Jyske Bank (Schweiz) AG är ett dotterbolag till Jyske Bank A/S, danskt organisationsnr (CVR-nr)
17616617. Tjänster och produkter kan inte erbjudas alla, t.ex. inte personer som bor i Danmark.
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@[\kkXeldd\i1B\ijk`ejmXiXig]i^fifdYfjkX[j$
]ijcae`e^#]fcbYfb]i`e^jXdkXik`jkjbXkk%
TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

NÄR UPPHÖR VÄSENTLIG ANKNYTNING
VID BOSTADSFÖRSÄLJNING?
AX^igm^Xkk]cpkkXlkfdcXe[j
`jXdYXe[d\[d`eg\ej`fe%AX^i
d\[m\k\efdXkkd`eg\idXe\ekYf$
jkX[^\id`^mj\ekc`^Xebepke`e^#
m`cb\k`ee\YiXkkaX^Y\kiXbkXjjfd
jbXkk\ikkjc`^kYfjXkk`Jm\i`^\fd
aX^_Xi[\ebmXi%GifYc\d\kiXkk
[\k`[\jjXk`[\i_XimXi`kjmik
XkkXmpkkiX[\e%M`ccXei`ecdeX[
k`cc]ijcae`e^#d\eeel\ajc[%
=`eej[\kdac`^_\kXkk][`jg\ej6
Ei[\emcijc[#eilgg_i[\e
mj\ekc`^XXebepke`e^\e#m`[bfe$
kiXbkj[Xkld\cc\ik`ccki[\j[Xkld6
AX^]ijki[`kkgifYc\d%Kpmiii
[\kf\i_ikjmikXkk][`jg\ejg
^ile[Xmjmi`^_\kXkkjcaX[\e%
;\kkXmXidac`^km`[[\ejkfiX]Xjk$
`^_\kjbi`j\eg0'$kXc\k%D\ele[\i
[\ej\eXjk\bfealebklijmXZbXe
bee\iaX^`ek\k`cce^fk]Xcc[i
[\kkXXZZ\gk\iXkjXmJBM%<ec`^k\kk
]i_Xe[jY\jb\[`jclk\kXm)''/
]i\c`^^\imj\ekc`^Xebepke`e^k`cc
Jm\i`^\]iXdk`cc[\jjXkk\ebgXi\
k`cckikk]Xjk`^_\k\e%

FOLKBOKFÖRD I SVERIGE TROTS
UTLANDSSTUDIER?
D`e[fkk\ijbXccjkl[\iX`JgXe`\e
le[\i(i\cc\id\i%BXe_fe]fik$
jkkXXkkmXiX]fcbYfb]i[`Jm\i`^\6
<eg\ijfejfd_Xi]iXmj`bkXkkjkl$
[\iXlkfdcXe[j\kki\cc\id\i#jbX
efidXck`ek\ce^i\mXiX]fcbYfb]i[
`Jm\i`^\%?XidXe]ieYiaXegcX$

e\iXkXkkmXiX[ibfikXi\k`[#d\e
j\[Xe]ice^\im`jk\cj\ek`ccd\ie
(ijbXccdXeXedcX]cpkke`e^k`cc
lkcXe[\kj]fikdXem\kXkkm`jk\c$
j\elkfdcXe[jbfdd\iXkkmXiX\kk
i\cc\id\i%vm\efddXemca\iXkk
m`jkXj`Jm\i`^\le[\icfm\e^cc\i
i\^\ce%9\jb\e`Jm\i`^\Xej\jmXiX
k`cc]cc`^m`jk\cj\%

HUR FUNGERAR DE NYA REGLERNA
FÖR ARTISTSKATT?
AX^ifg\iXje^\ijbX#YfjXkk`
KpjbcXe[fZ_^jkjg\cXi`Jm\i`^\
[fZ_[%AX^_Xi_`kk`ccjY\kXcXk
Xik`jkjbXkkg(,%El_Xid`e
X^\ekd\[[\cXkd`^XkkdXe`
Jm\i`^\e[iXkcX^jk`]ke`e^\e]i
`lkcXe[\kYfjXkkXXik`jk\ifZ_
`[ifkkjde%Jkdd\i[\k6
I\^\ce^cc\i]fik]XiXe[\d\e_Xi
bfdgc\kk\iXkjd\[epXi\^c\i%;\
epXi\^c\ieX`ee\YiXkkXik`jk\i
fZ_`[ifkkjdejbX_Xdac`^_\kXkk
`jkcc\k]iXkkY\kXcXXik`jkjbXkkg
(,mcaXXkkYc`Y\jbXkkX[\\ec`^k
`ebfdjkjbXkk\cX^\ejY\jkdd\cj\i#
mXec`^XjbXkk\e`m\i fZ_gjjkk
]ikkk`ccm`jjXXm[iX^fZ_jbXkk\i\$
[lbk`fe\i`Jm\i`^\%
8iY\kj^`mXi\eY\kXcXiXiY\kj^`mX$
i\Xm^`]k\igce\ifZ_\ijkke`e^k`cc
[\jjXg\ijfe\ifZ_i\[fm`jXi[\kkX`
j\[mXec`^jbXkk\[\bcXiXk`fefZ_Y\$
kXce`e^^ijk`cc[\ee\jjbXkk\bfekf%
8m[iX^\ejbXkki\[fm`jXjfZ_Y\kXcXj
gjXddXjkkjfdk`[`^Xi\%
;\epXi\^c\ieXbfdd\iXkk^ccX
]iefZ_d\[(aXelXi`)'('%

ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
Jm\ejbXi`Mic[\e@=i^fiJmXi9fo,,'(#((+/,@<cc\iB\ijk`e>ljkX]jjfe#LkcXe[jYfjkke`e^89
K\c"+-' /--,+0''@<$gfjkb\ijk`e7lkcYfj%j\
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KAN JAG VARA INSKRIVEN HOS
ARBETSLÖSHETSKASSAN SAMTIDIGT
SOM JAG JOBBAR UTOMLANDS?
D`ejm\ejbXXiY\kj^`mXi\_Xi\i$
Yal[`kd`^Xejkcce`e^`\kkgifa\bk
`XiXYmic[\e#[mjlkXe]i<lifgX%
AX^i`ejbi`m\e`jm\ejbXiY\kj$
cj_\kjbXjjXfZ__Xile[\ijbk
dac`^_\k\ieXXkkjkbmXi`[\eeX
le[\ilkcXe[jm`jk\cj\e%AX^]ifc`bX
jmXieiaX^]i^Xi%MX[^cc\i6
I\^c\ieXfdXiY\kjcj_\kjbXjjXi
bfdgc`Z\iX[\fZ_Y\ifigm`cb\kcXe[
dXeXiY\kXi`%=cpkkXidXek`cc\kk<L&
<<J$cXe[bXedXeXejbXfd`eki[\
`XeeXeX$bXjjX#m`cb\k`ee\YiXkk
dXe_XiikkXkkk`cc^f[f^iXj`^
`ekaeXe[\g\i`f[\i`Jm\i`^\%JXddX
jXb^cc\ieidXe]cpkkXik`ccYXbX%
8iY\k\`\kkcXe[lkXe]i<L&<<J$
fdi[\kbXeefidXckj\kk`ek\k`cc$
^f[fibeXj`Jm\i`^\%;fZb]`eej\e
le[XekX^ji\^\c]ie[\kkX%;\k^cc\i
XiY\k\_fj\eXiY\kj^`mXi\d\[
jk\`Jm\i`^\#fdce\elkY\kX$
cXj[i`]ie%<o\dg\cg[\kkXi
kaejk^i`e^m`[jm\ejbk=E$]iYXe[#
Y`jke[jXiY\k\_fjEfi[`jbXi[\k#
_fjEfi[`jbXd`e`jk\ii[\k\cc\i_fj
fi^XebelkeXk`cc[\jjX%
Fd[`eXejkcce`e^lkfdcXe[j
]Xcc\ile[\i\eXm[\jjXbXk\^fi`\i
jbX[l`ek\Y\^iXlkki[\li[\e
jm\ejbXX$bXjjXe#lkXeY\_ccX[`kk
d\[c\djbXgle[\ilkcXe[jm`jk\cj\e%
;`kkXiY\k\jkpibjj\[Xe^\efdXkk
XiY\kj^`mXi\elk]i[Xi\kkmXec`^k
XiY\kj^`mXi`ekp^]i[\eXiY\kX[\
g\i`f[\e%
AX^i\bfdd\e[\iXi[`^Xkkk\i
bfekXbkXX$bXjjXefZ_Y\fdbfebi\k
`e]fidXk`fe%M`[k\ibfdjkk`ccJm\i`^\
jbXccdXeXcck`[XedcX`eki[\`X$
bXjjXem\efd[lY\_cc`k[`eX$bXjjX
le[\ilkcXe[jm`jk\cj\e%

WWW.SVIV.SE

Per Hellsten, Private Banker

3EôTILLôATTôHAôENôDUKTIGôR²DGIVAREô
SOMôHARôTILLG²NGôTILLôM²NGAô
SPECIALISTER
Förmögenhetsrådgivning, när den är som bäst, inkluderar med andra ord allt som kan påverka
din personliga förmögenhet, nu och i framtiden. Vi har kompetensen och de tekniska systemen för att kunna ge dig den bästa servicen som ﬁnns att få. Och framförallt – genom
att vara en stor bank har vi möjlighet att erbjuda dig de bästa specialisterna. En personlig
rådgivare, många specialister     

Besök oss på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77,
så bokar vi ett möte.

9TTERLIGAREôINFORMATIONôOMôSTUDIENôKANôERH²LLASôVIAôWWWMYPRIVATEBANKINGCOMCATEGORYRESEARCH
.ORDEAô"ANKô3!ô³RôENôDELôAVô.ORDEAô"ANKô!" ôDENôLEDANDEôkôNANSKONCERNENôIô.ORDENôOCHô"ALTIKUMô,OKALAôBEST³MMELSERôKANôF¢RBJUDAôF¢RS³LJNINGôAVôVISSAôPRODUKTERô
OCHôTJ³NSTERôTILLôPRIVATPERSONERôBOSATTAôIôVISSAôL³NDERô0UBLICERADôAVô.ORDEAô"ANKô3! ô,UXEMBURGô4LFô ôôôô ô:RICHô4LFô ôôôô
ôWWWNORDEAPRIVATEBANKINGCOM

SKATTER

8kkmXiXjm\ejb
g\ej`fei`JZ_n\`q
:\Z`c`X>lee\i\[\ilkY\^i\gg\e`e]i]cpkk\ek`cc
\kkcXe[d\[]idec`^XjbXkk\i\^c\i%
TEXT CECILIA GUNNE

S

JZ_n\`q#\kkjbXkk\]idec`^kcXe[%

`Y[Xce[\ieXXm^ij_\dm`jk\kXmmXi_Xe_XiÉZ\ekild
]ij`eXc\meX[j`eki\jj\eÉ#fZ_fd[\k`ek\bXeXm^iXj#
Xm^ij_\dm`jk\kXmmXi_XeÉjkX[`^mXiXe[\m`jkXjÉ#[\k
m`ccj^X`m`cb\kXmce[\ieX_XeY\]`ee\ij`^d\jk2fdm\e
[\kic`bXXm^id\[Yfi^XijbXg\kmXig\ijfe\e_Xij`kk
_\dm`jk%
;\ejfd]ijm\ejbkaejk\g\ej`fe]iegi`mXkkaejkfZ_
iYfjXkk`JZ_n\`qfZ_Xek`e^\e_XiXmi\jk]ieJm\i`^\
]id\ieki\ij\[Xe\cc\ijXbeXimj\ekc`^Xebepke`e^
k`ccJm\i`^\#Y\jbXkkXj\e[Xjk`JZ_n\`q]i[\eeXg\ej`fe%
Jm\ejbg\ej`fe]ief]]\ekc`^kaejk]iY\jbXkkXjYXiX`
Jm\i`^\%;\kYc`i[),gifZ\ekjJ@EB$jbXkkg[\eg\ej`f$
e\efdg\ijfe\ejbp[[XjXmXmkXc\k%
Jm\ejbXccdeg\ej`fe#]ie[\kjm\ejbXjfZ`Xc]ijb$
i`e^jjpjk\d\k#k`[`^Xi\Y\edek8KG\kZ ]i\ec`^kXik`b\c
)'Y\jbXkkXjXmY[Xce[\ieXfZ_Jm\i`^\jbXXmibeX
[\ejZ_n\`q`jbXjbXkk\e%

CECILIA GUNNE
JbXkk\ali`jkm`[MXcYXp@ek\ieXk`feXcJ%8%]`c`XcJm\i`^\
MXcYXpi\kk=Xd`cpF]ÔZ\$]i\kX^jfd\iYal[\ibXg`kXc]imXcke`e^#
jbXkk\i[^`me`e^fZ_YfcX^jX[d`e`jkiXk`fe%

CECILIA GUNNE @ SKATTER
:\Z`c`XijbXkk\ali`jkgMXcYXp@ek\ieXk`feXcJ%8%fZ_jXbblee`^`\og\ikgXe\c\eg
nnn%jm`m%j\<$gfjk:\Z`c`X%>lee\7mXcYXp%Zfd@N\YYnnn%mXcYXp%Zfd
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Z_n\`q_Xice^\mXi`k\kkcXe[[`kjm\ejbXi
^ieX]cpkkXi%;\k]`eej]c\iX]i[\cXiei
[\k^cc\ijbXkk\ieX%@[X^j\iaX^\kk]c\ikXc
lkcXe[jjm\ejbXijfd]cpkkXik`ccJZ_n\`qei
Xe[iXce[\ie[iXij`eXjbXkk\i\^c\i%<e^$
cXe[i\kkj[Xek\o\dg\c%
<eg\ijfejfdXmj\iXkk]cpkkX`e`JZ_n\`q
bXeXmkXcXd\[[\ejZ_n\`q`jbXjbXkk\dpe[`^_\k\efd
m`cb\eic`^jbXkk_XejbXY\kXcX\kk]fi]X`k$]iXejbX \cc\i
GXljZ_Xc$kpjbX XmkXc%;\eeXjbXkk\jlddXbXccX[cldg$
jldkXo Y\ibeXj]idjkd\[_ejpek`cc_XejYf\e[\bfjk$
eX[\i%=imXia\ibXe[\e`e]cpkkX[\j\[XemcaXfd_Xe
m`ccY\kXcXcldg$jld\cc\imXec`^jZ_n\`q`jbjbXkkgj`eX
`ebfdjk\i%
;\kjm\ejb$jZ_n\`q`jbX[lYY\cY\jbXkke`e^jXmkXc\k]i$
[\cXiikk\eXkkkXlkjbXkk\eg]caXe[\jkkei[\k^cc\i
bXg`kXcm`ejk\ifZ_g\ej`fe\i]i\ejm\ejbjfdYfjXkkj`^
`JZ_n\`q%KebgXkk[lYY\cY\jbXkke`e^jXmkXcd\ccXe
JZ_n\`qfZ_XeeXkcXe[fZbjbXemXiXk`ccdgc`^kfd[l
]cpkkXik`ccJZ_n\`q]ie\kkXeeXkcXe[eJm\i`^\% 
<ec`^kXik`b\c(*`jm\ejb$jZ_n\`q`jbXXmkXc\k]i\e[Xjk
JZ_n\`qY\jbXkkXbXg`kXcm`ejkgXeeXke]Xjk\^\e[fd
fZ_ii\cj\\^\e[fd%8bk`\m`ejk\i]iXcckj`ek\Y\jbXkkXj`
Jm\i`^\fddXejbp[[XjXm[\kkXXmkXc%
;\ejfd_XiÉmj\ekc`^Xebepke`e^Ék`ccJm\i`^\ial
fY\^iejXkjbXkkjbpc[`^_i%@Xik`b\c),]`eej\e`eki\jjXek
Y\jkdd\cj\jfd^iXkk[\ejfd_Xi]cpkkXkk`ccJZ_n\`q
jbp[[XjXmXmkXc\km\efd[\k]i\c`^^\imj\ekc`^Xe$
bepke`e^k`ccJm\i`^\%;\kjbp[[\kjcik`ccei[\k_Xi^kk
ki\ij\[Xeg\ijfe\eXmi\jk\]ieJm\i`^\Æ[\ejbXccX[\
ki\iji\^\ce%<]k\iki\i]ijc\[\jJm\i`^\`ek\Y\jbXkkX
bXg`kXcm`ejk\igXbk`\im\efdg\ijfe\ejblcc\_XbmXi
mj\ekc`^Xebepke`e^k`ccJm\i`^\%
8ebepke`e^\ek`ccJm\i`^\bXe[fZb`ek\mXiXXcck]ijkfi%
=iXkk[ljbXjbp[[XjXmXmkXc\kbimjXkk[l\ec`^kXmkXc\k
Xej\j_X[`eÉ_\dm`jkÉ`JZ_n\`q%<eg\ijfej_\dm`jk
Xm^ij`]ijkX_Xe[XmmXi_Xe_Xi\kk_\djfdjkX[`^mX$
iXe[\jkik`cc_Xej]i]f^Xe[\#fd[\k]`eej\kkj[Xek_\d

Bli medlem i

Jfdd\[c\d`=i\e`e^\eJm\ejbXi`Mic[\e]i[lk`cc^e^
k`cc\eiX[fc`bX]ide\iXm_^jkXbcXjj%
SKATTERÅDGIVNING

EXECUTIVE HEALTH SWEDEN AB

Ei[\k^cc\igiXbk`jb#\bfefd`jbfZ_
ali`[`jbi[^`me`e^bXe=i\e`e^\ej
d\[c\ddXibfekXbkXB\ijk`e>ljkX]jjfe#
LkcXe[jYfjkke`e^89%

<o\Zlk`m\?\Xck_XiY\kXid\[k`[`^lggkZbk
XmXccmXic`^Xjalb[fdXid\[_acgXm[\ed\jk
XmXeZ\iX[\k\be`b\ejfdÔeej`[X^#fZ_\e
dpZb\kfd]XkkXe[\cbXile[\ijbe`e^%
Cjd\ignnn%\o\Zlk`m\_\Xck_%j\fd
[\kkXXmXeZ\iX[jZi\\e`e^gif^iXddfkXccmXi$
c`^Xjalb[fdXi%
<e<o\Zlk`m\?\Xck_le[\ijbe`e^bfjkXi
)0,''bi%JfdJM@M$d\[c\d]i[lle[\ii
)''0 ('iXYXkk\iXkgi`j%

K`[]ii[^`me`e^1
de[X^$]i\[X^bc%'0%''$(.%''%CleZ_
d\ccXe()%''$(*%''%BfikXi\i[^`me`e^
g[\jjXk`[\iibfjkeX[j]i`]id\[$
c\ddXi%Ce^i\lki\[e`e^XifZ_^\efd$
^e^Xi[\Y`k\iXj#[fZbd\[iXYXkk]i
d\[c\ddXi%

KONTAKTA KERSTIN PÅ TEL
K\c"+-$' /$--,+0''
=Xo"+-$' /$--*'0''
<$gfjkb\ijk`e7lkcYfj%j\

KONTAKTA EXECUTIVE HEALTH SWEDEN AB
9cXj`\_fcdj^XkXe+8
(((+/JkfZb_fcd
K<C1"+-$/+('0,.''
<$GFJK1`e]f7\o\Zlk`m\_\Xck_%j\

DIRECT HEALTH
- SJUKFÖRSÄKRING
Jfdd\[c\d`Jm\ejbXi`Mic[\e_Xi[l
dac`^_\kXkk^\efd;`i\Zk?\Xck_k\ZbeX
\e`ek\ieXk`fe\ccjalb]ijbi`e^d\[d\[$
c\djiXYXkk%

KONTAKTA DIRECT HEALTH
9\jbnnn%[`i\Zk$_\Xck_%Y`q&jm`m]iXkk
]\ef]]\ik%?Xi[l&[`e]Xd`ca&\ik]i\kX^\i
]ijbi`e^_fj\kkXeeXk]ijbi`e^jYfcX^
bXem`d\[jkijkXjXeefc`b_\k\iYal[Xpk$
k\ic`^Xi\iXYXkk\ig\ielmXiXe[\]i$
jbi`e^#bfekXbkX;`i\Zk?\Xck_j^im`
XeXcpj%

=i\ebfdgc\kkc`jkXm\id\[c\dj]ide\ieX#Y\jbnnn%jm`m%j\

International School of Helsingborg
V. Allén 7, 254 51 Helsingborg, SWEDEN
The school’s curriculum,
which follows the International
Baccalaureate guidelines, is taught in English at all levels.
We have:
Primary Years Programme:
Preschool (ages 3-4), Kindergarten (ages 5-6), Grade 1-5
Middle Years Programme:
Grade Grade
6-10 (grade
10 equivalent
to Pre-IB/Pre-DP)
6-10 (Grade
10 = MYP5/Pre
DP)
Diploma Programme:
Grade 11-12
No fees!
For further information, please contact the school,
+46-42-105705 or ish@helsingborg.se
Website:
www.is-hbg.se
Websites: www.is-hbg.se
or www.helsingborg.se/internationalschool

A JOUR

?^jbfcXej
epXi\^c\i
>l[ileKfijk\e[X_cfd?^jbfc\m\ib\kjepXi\^c\i#jfd
i\[XejXkkjle[\iclggXmi\^\i`e^\e
TEXT GUDRUN TORSTENDAHL

I

YiaXeXmale`]Xjkjkcc[\?^jbfc\m\ib\k[\epXi\^c\i$
eX]iXekX^e`e^k`ccle`m\ij`k\kfZ__^jbfcfi#d\e[\k
[ia[\YXiX\em\ZbX`eeXei\^\i`e^\ebfdd\[[`i\bk`m
]i\eeplki\[e`e^%;\eeX^e^^cc\i]i^XelimXcj$
i\^c\ieX]ijbXe[\d\[@9$\oXd\efZ_m`jjXXe[iX
lkce[jbXY\kp^%?^jbfc\m\ib\kj]i\jbi`]k?JM=J
)''01( `ee\_cc\iY\jkdd\cj\ijfdii[\ki\fdi[\e
jfdiXm^iXe[\m`[XekX^e`e^k`cc_^jbfcXe1^ile[c^$
^Xe[\Y\_i`^_\k#limXcfZ_d\i`kmi[\i`e^%
=i^ile[c^^Xe[\Y\_i`^_\kbimji\[Xe`[X^\e^\cjbX
fZ_jm\ejbX%El`e]ij\kkepkkbiXmgblejbXg\i`dXk\dX$
k`b%JbXe[\d\[\elkce[jb\cc\i`ek\ieXk`fe\cc^pdeXj`\$
lkY`c[e`e^jbX_XblejbXg\ijfddfkjmXiXic^jkY\kp^\k
^f[bek`biede\jblij\ieX\e^\cjbX#dXk\dXk`bfZ_
jm\ejbX\cc\ijm\ejbXjfdXe[iXjgib%

D\i`kmi[\i`e^
@[\ejm\ejbX^pdeXj`\jbfcXeÔeejeld\iXdac`^_\k\i
Xkk]jbXccX[\d\i`kgfe^jfdbXec^^Xjk`ccY\kp^\kj
ad]i\cj\kXc%;id\[bXejbXe[\d\[jm\ejbk^pdeXj`\$
Y\kp^]\kkdXo`dXckd\i`kmi[\g))#,gfe^%9\kp^\kj
ad]i\cj\kXci_^jk)'#''fZ_d\i`kblij\ieXbXe^\kfkXck
)#,gfe^%D\i`kblij\iÔeej`jgibfZ_dXk\dXk`bfZ_`
]fidXmfdi[\jblij\i%;\j\eXi\`ee\Yi]i[alge`e^\cc\i
jg\Z`Xc`j\i`e^`de\ejfdii\c\mXekX$d\e`ek\Y\_i`^$
_\kj^`mXe[\$]i[\ejbkX_^jbfc\lkY`c[e`e^\e%
D\i`kmi[\i`e^\eXmlkce[jbXY\kp^bfdd\iXkk^iXj`
kmjk\^%=ijkibeXidXe]iXd\kkgi\c`d`eikd\i`kmi[\`
\ejbXcX*''$,''%Lkibe`e^\ejb\igfc`bXjkkY\if\e[\
gm`cbXY\kp^[\k^cc\i%DXe_XifZbj`e]ikfc`bXjbXcfi
]ijm\ejbXfZ_lkce[jbXY\kp^]iXkkd`ejbXi`jb\e]i
ad]i\cj\i%
=iY\kp^]ie@ek\ieXk`feXc9XZZXcXli\Xk\@9 #<lifg\Xe
9XZZXcXli\Xk\<9 #;XedXib#Efi^\#=`ecXe[#@jcXe[#=iXeb$
i`b\fZ_pkk\ic`^Xi\e^iXce[\iÔeejj\gXiXkXkXY\cc\i]i
fdibe`e^XmY\kp^\e%

9\kp^`jm\ejbXibeXjXcck`[
;\kXe[iXjk\^\k]iY\ibe`e^Xmd\i`kmi[\kXi_ejpek`cc
bfdgc\kk\i`e^Xi%9\kp^]ieblij\ijfdbimj]i^ile[c^$
GUDRUN TORSTENDAHL @ A JOUR
>l[ileKfijk\e[X_cibfejlckfZ_jXbblee`^`\og\ikgXe\c\egnnn%jm`m%j\
<$gfjk^l[ile%kfijk\e[X_c7jn`ge\k%j\
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^Xe[\fZ_jijb`c[Y\_i`^_\kjbXXcck`[ibeXjd\[%;\kkX
`ee\Yi\e]ie[i`e^dfkel^ccXe[\i\^c\i\]k\ijfdY\kp^
`de\kjm\ejbX_`kk`ccjYXiXibeXkjd\[fd[\k_Xi_ak
d\i`kmi[\k%
@\eY`cX^Xk`cc]i\jbi`]k\ieXjg\Z`ÔZ\iXj[\jjlkfd\kk
Y\^iejXkXekXcblij\ijfdbXeXeme[Xj]ibfeblii\ej$
bfdgc\kk\i`e^%=i[\jjXblij\i^cc\iXkkY\kp^\eYXiX
d\[ibeXjfd[\_a\id\i`kmi[\k%

LimXcji\^c\ieXlki\[j
Ei[\k^cc\ilimXcjbXjbXe[\d\[lkce[jbXfZ_`ek\ieX$
k`fe\ccXY\kp^k\imi[\iXj`\e\^\elimXcj^ilggfZ_Xcckj
`ek\bfeblii\iXd\[jbXe[\jfd_Xijm\ejbXY\kp^%<]k\i$
jfdgcXkj\ieXg\elkY`c[e`e^]i[\cXj\]k\iXekXc\kY\_$
i`^XjbXe[\`i\jg\bk`m\limXcj^ilggbXedac`^_\k\ieXXkk
Yc`XekX^\ed`ejbXfd[\k`efdlimXcj^ilgg\ei]jfd
jb\i\em`jjlkY`c[e`e^%;\kkXi\eXm[\jkk\jk\eXijfd
]kki\^\i`e^\eXkki\X^\iXd\[\kkepkklki\[e`e^jlgg[iX^%
<ec`^k[`i\bk`m\e]iei\^\i`e^\ejbX?^jbfc\m\ib\k`
jXdi[d\[M\ib\k]i_^jbfc\j\im`Z\ellki\[Xfd[\k
Ôeej]ilkjkke`e^Xi]iXkkjbXe[\d\[Y\kp^]ie@9#<9#
]iXejbYXZ`Jk>\idX`e$\e$CXp\\cc\id\[Y\kp^]iewcXe[
jbXbleeXbfeblii\iX`jXddXlimXcj^ilgg\ifZ_gc`bmi$
[`^Xm`ccbfijfdjbXe[\d\[Y\kp^]iejm\ejb^pdeXj`Xc
lkY`c[e`e^%
<eXm[\]i^fijfdjbXbcXi^iXjifd[\kÔeej]ilk$
jkke`e^XiXkkc^^Xd\i`kgfe^k`ccY\kp^\kgc`bmi[`^X
m`ccbfijfd^cc\i]i[\djfdbXeYkkiXgj`kkjm\ejbX
^pdeXj`\Y\kp^d\[d\i`kgfe^fZ__li[\k`j]Xccjblcc\
bleeX^iXj%

JbX^ccXXccX6
Lki\[e`e^\ejbXfZbjm`jXfd\e\m\ekl\cc]ie[i`e^`
]i^XfdlimXcji\^c\ieX]i[\]piXede[XlkY`c[e`e^XieX
jblcc\d\[]iXXkkm\eXe[iXlkce[jbXY\kp^jbX_Xek\iXj
gjXddXjkk%=i^Xeik`cc\o\dg\cfd[\kÔeejY\_fmXm
fZ_]ilkjkke`e^Xi]iXkkY\kp^]ielkY`c[e`e^`Xe[iXce$
[\i\cc\iXe[iXlkY`c[e`e^jjpjk\djbXbleeXk`cc^f[fibeXj
jfdd\i`kgfe^m`[limXcfZ_fd[\kidac`^kXkkj[XeX
jbXe[\[id\[jbXbleeXbfeblii\iX`jXddXlimXcj$
^ilgg\ifZ_gc`bmi[`^Xm`ccbfijfdjbXe[\d\[jm\ejb
^pdeXj`\lkY`c[e`e^%
Lki\[e`e^\efd[\jg\Z`ÔZ\iX[\lkY`c[e`e^XieXjbXmXiX
bcXi*(fbkfY\ifZ_mi`^X[\cXii\[fm`jXjk`cci\^\i`e^\e
j\eXjk*([\Z\dY\i%
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/PO3FTJEFOU

7jSEFGVMMBSlEGzS
VUMBOETCPFOEF
När du bor utomlands är det skönt med
tillgång till en bank i Sverige. En bank som
kan de regler och lagar som gäller för dig
som utlandsboende.
Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster
för utlandsboende:
t Personlig service dygnet runt
t Placeringsrådgivning
t Finansiering
Kontakt
Telefon: +46 8 763 64 67
E-mail: nonresidentprivates@seb.se
www.seb.se/nonresident

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

VÄLBESÖKT
ÅRSMÖTE
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;\kmXide^XJM@M1Xi\jfdbfdk`cc]i\e`e^\ejijdk\#jfd`iXm_ccjg;ali^i[jYileej
Ni[j_lj`JkfZb_fcd%=ilkfd\e]`ecleZ_fZ_XkkcpjeX[\Xe]iXe[\Xmwi\kjJm\ejb`Mci[\e#
;i?Xej9c`o#_\[iX[\jm`XmBifegi`ej\jjXeM`Zkfi`XjeimXif%
WWW.SVIV.SE
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Ep\JM@M$jkpi\cj\c\$
[Xdfk\eFcc\Njk$
Y\i^fZ_mikfdYl[
>`kXGXk\ijfe%

et var en solig dag kring lunch
när Svenskar i Världens årsmöte avhölls den 18 augusti
på Djurgårdsbrunns Wärdshus i Stockholm. Vi kunde
glädjas åt att uppslutningen från föreningens medlemmar
var mycket god. En extra stolsrad fick sättas in för att
rymma alla de som kommit för att medverka på stämman
och luncha med andra SVIV:are samt Hans Blix och
Kronprinsessan Victoria som ärade oss med sin närvaro.
Styrelseordförande Ulf Dinkelspiel och generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist hälsade inledningsvis
alla välkomna och redovisade för verksamheten under
det gångna året. Likt de senaste åren redovisades tyvärr
ett negativt rörelseresultat även för 2008, med en förlust
på 261 115 kronor. De främsta skälen till förlusten är
en fond som sjunkit i värde, samt att annonsintäkterna
för vår tidskrift inte täckt produktionskostnaderna. För
att råda bot på detta har produktionskostnaderna för
tidningen sänkts med drygt 40 procent under 2009. I
dagsläget ser det dock tyvärr inte ut som att detta är tillräckligt som åtgärd, då den rådande lågkonjukturen har
slagit mycket hårt mot annonsintäkterna. En rad förslag
diskuteras nu för att säkerställa att vi även fortsättningsvis ska kunna sköta kommunikationen med alla våra
medlemmar på ett tillfredsställande sätt, utan att för den
skull tära hål i kassan.
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Bifegi`ej\jjXeXece[\ik`ccijdk\k%

Lc];`eb\cjg`\c`d`kk\ed\[]piXJM@M$fdYl[
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FÖRENINGENS ÅRSMÖTE
\ejkfckdfkkX^Xi\
Xmlkdib\cj\ewi\kj
Jm\ejb`Mic[\e
)''0#?Xej9c`o%

Jkpi\cj\fi[]iXe[\Lc];`eb\cjg`\c#?Xej9c`o#>\e\iXcj\bi\k\iXi\BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jkjXdk{iaXe9\ie\i#]i\[\kkX^\e\iXcj\bi\k\iXi\`JM@M%

I övrigt kunde generalsekreteraren och styrelseordförande konstatera att vi under de senaste åren fortsatt
utvidgat vår medlemskader genom samarbeten med
handelskamrar samt andra föreningar och klubbar.
I samband med den traditionsenliga lunchen tilldelades
även en glad Dr Hans Blix utmärkelsen Årets Svensk i
Världen 2009. Kronprinsessan, generalsekreteraren och
styrelseordförande gratulerade vår pristagare som bjöd på
ett drygt halvtimmeslångt underhållande, inspirerande
och tankeväckande anförande kring den globala politiken. Blix drev bland annat med sig själv och sin roll i den
amerikanska filmkomedin Team America, där en dockversion av honom blir uppäten av en haj. Den populäre

WWW.SVIV.SE

:_i`jk`eX{]m\i_fcd&Dfc`k\lj#c\[XdfkmXcY\i\[e`e^\e&fdYl[fZ_
<c`jXY\kQ\cc\i#mXcY\i\[e`e^&fdYl[%

världsförbättraren fick rungande applåder.
Media visade glädjande nog ett stort intresse för att
bevaka årsmötet. Representanter från SVT, SR, Svensk
Damtidning samt en rad fotografer från Sveriges största
bildbyråer fanns på plats för att bevaka evenemanget.
Det gav god exponering i diverse tidningar, radio och tv,
bland annat på första nyhetssidan i Metro. Det är viktigt
att vi lyckas fortsätta synas i media för att kraftfullt
kunna belysa våra kärnfrågor, och förhoppningsvis även
kunna väcka en diskussion kring statligt stöd till verksamheten, likt den modell som återfinns i några av våra
nordiska grannländer. Hela årsberättelsen för år 2008
finns att ladda ned på vår hemsida, www.sviv.se
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ÄVENTYR PÅ HOTELL BORGAFJÄLL

TEXT ANDREAS HERMANSSON

JfdlkcXe[jjm\ejb[idd\idXe`YcXe[fd[\e]i`jbXjm\ejbXeXkli\e%Jm\ejbXi`Mic[\ebXe
Y\ikkXfd\egcXkj[i[idd\e^i`lgg]pcc\cj\%Le[\i_jk\efZ_[\ek`[`^Xm`ek\iebXe[l
jfdid\[c\d`Jm\ejbXi`Mic[\e[\jjlkfdYfbXildg_fk\cc\kk`cciXYXkk\iXkgi`j%
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DÄR VÄGEN SLUTAR
BÖRJAR UPPLEVELSEN...
I SÖDRA LAPPLAND
Borgafjäll och Södra Lappland är
en fjällvärld omgiven av storslagen
fjällnatur och den samiska kulturen.
I anslutning till hotellet ﬁnns längdåkningsspår och gångavstånd till slalombackarna.
Upplev heliskiing, catskiing och hundspann.
Guider tar dig till jakt- och ﬁskeupplevelser.
Exklusivt för Svenskar i Världen erbjuder
Hotell Borgafjäll en långweekend tor–sön
eller sön–tor med ett extra dygn kostnadsfritt
i anslutning till vistelsen. I detta kostnadsfria
dygn ingår boende, frukost och spa.
Pris per person från 1.500 kr.
Erbjudandet gäller fr.o.m 26-nov – 21 dec 2009
samt 7 jan – 7 februari 2010.
Information och bokning 0942-421 00,
info@hotellborgafjall.com

www.hotellborgafjall.com

WWW.SVIV.SE

ÄVENTYR PÅ HOTELL BORGAFJÄLL

ör utlandssvenskar är det lätt
hänt att romantisera den svenska naturen och dess oförstörda
skönhet. Vi blundar och tänker
på den friska luften, stillheten
och lugnet, de vidsträckta
vyerna och de öppna landskapen. Det här är ett land där
exempelvis Norrlands vildmarker erbjuder en oemotståndlig atmosfär av det slag man lätt blir kär i. Här
finns noll stress, storslagen natur och även möjligheter
till äventyr i form av skidåkning, hundspann eller jakt
och fiske. För den som bara besöker vårt kära hemland
någon gång då och då är det ett ypperligt sätt att stilla
sin dos av hemlängtan med högkvalitativa upplevelser.
Det är dock långt ifrån bara svenskar som upptäckt storslagenheten i de norrländska fjällmiljöerna. 1948 kom
den brittiske arkitekten Ralph Erskine till Borgahällan
vid Lapplands sydport, hyfsat nära gränsen till Ångermanland. Drygt tio år tidigare hade han på cykel kommit
till Stockholm via Danmark ”med cykel, ryggsäck och
sovsäck” för att studera den svenska funktionalismen.
Samma år bröt andra världskriget ut, så pacifisten Erskine blev kvar i Sverige.
När Erskine så till slut mötte fjällen liknade han
det vid en öken byggd av snö. Det fascinerade honom
oerhört. Resultatet blev Hotell Borgafjäll, ett fridfullt
komplex med en mycket välrenommerad restaurang, ett
härligt Spa och allehanda möjligheter till äventyr av det
slag som upplevs bäst i Norrland. Huvudbyggnadens
struktur inspirerades av de bakomliggande bergstopparna. De oregelbundna vinkeltaken, som delvis även
fungerade som skidbacke, blev en snackis och Erskines
futuristiska design gav honom gott renommé. Det skulle
komma att bli startskottet för hans väg till att bli en av
1900-talets mest inflytelserika arkitekter i Sverige.
Det var nog inget Erskine hade räknat med när hotellet stod klart 1955, då på beställning av kommunen som
behövde en samlingslokal till byborna.
Det som kom att bli Hotell Borgafjäll var alltså ett av
hans första större verk. Det var också ett av arkitektens
sista.

22

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 03 2009

9p^^eX[\e_Xi\ejk`ci\e[\j`^e#`ejg`i\iX[Xm]acckfggXieXjfdjki`YXb^ile[\e%

Pmfee\C`]$CmYiXe[[i`m\i?fk\cc9fi^X]acc`Xib`k\bk\eIXcg_<ijb`e\jXe[X%

WWW.SVIV.SE

ÄVENTYR PÅ HOTELL BORGAFJÄLL
Jc[kli\ii\eXm[\Xbk`m`k\k\i
dXebXejpjj\cjkkXj`^d\[%

- Det har alltid känts essentiellt för verksamheten
att förvalta Erskines arv och
vision av vad Borgafjäll är och
ska vara, konstaterar Yvonne
Lif-Lövbrand.
Drygt 40 miljoner kronor
kommer utbyggnaden att
kosta. Det finns även vissa
?i]`eej\e_ic`^jgX$Xm[\ce`e^%
planer på att bygga privat\ecfbXcXeXkli\e%
`e\jbXgX[\d\[_acgXm[
<ijb
bostäder. Tanken är att det
ijfd
kXca\
[\
Xmjd
@ek\i`i\ei]pcc[
ska bli 80-100 stycken hus i
Erskines anda, med huvudÅr 2000 köptes hotellet upp av familjen Lövbrand. De
byggnaden som ett naturligt centrum.
var på jakt efter ett nytt projekt att ta tag i efter försäljTyvärr kommer Erskine själv, som avled i sitt hem på
ningen av sitt IT-företag Botnia Internet Provider för
Ekerö den 16 mars 2005, aldrig att få se resultatet av det
mer än 200 miljoner kronor. Borgafjäll var vid övertahela. Hans vision och verk lever dock vidare och förvalgandet en förlustaffär som Dorotea kommun gladeligen
tas med vördnad. På Hotell Borgafjäll kommer saker och
ville bli av med. Det fanns till och med planer på att riva
ting att fortsätta gå i Ralph Erskines anda. 
alltihop. Familjen fick köpa komplexet, inklusive den
kringliggande marken, för 500 000 kronor.
Det var en god affär, men Yvonne Lif-Lövbrand var
inte nöjd. Arkitektens ursprungliga vision av ett komplex
byggt med lokalt material där det ”ska kännas som att
<ebcXjki[\kXkkÕp^Xk`ccM`c_\cd`eXÕp^gcXkj`j[$
vandra på en fjällstig” hade renoverats och byggts om
iXCXggcXe[#]iXkkj\[XeÕp^Xm`[Xi\d\[_fk\cc\kj
ett flertal gånger. Detta utan att någon hänsyn tagits till
\^\e_\c`bfgk\ik`cc9fi^X%;\k^im\eXkkbXkXo`%
den ursprungliga kreatörens idéer och visioner. SomEpc`^\eggeX[\j\kkbfekfig>i\mkli\^XkXe
maren 2001 lyckades Yvonne locka den då 87 år gamle
('`JkfZb_fcd[id\i`e]fidXk`fe#YifjZ_pi\ifZ_
arkitekten att återvända till Borgafjäll för att återställa
[pc`bkÔeejk`cc^e^c`^k]i[\ejfdi`eki\jj\iX[Xm
ursprungsdetaljer.
XkkYfbX%
”57 år efter min första skiss ska jag innerligt delta och
;\k^im\eYiXXkkY\jbX1
engagera mig i detta projekt” skrev Erskine i ett pressnnn%Yfi^X]aXcc\e%j\
meddelande i samband med arbetet.
=ikli`jk`e]fnnn%jf[iXcXggcXe[%j\
Det hela slutade med att han även projekterade och
skissade en stor tillbyggnad med 17 nya rum och en
?fk\cc9fi^X]acckmcXi`I`bjÔeXc\ek`ccwi\kjjkfiX
utökning av spa-delen med panoramafönster och utsikt
kli`jkgi`j%
mot Borgahällan.
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UTLANDSSVENSKARNAS PARLAMENT

C\eXNXcc\ejk\\e
Lc];`eb\cjg`\c

B\ijk`e>ljkX]jjfe

?Xej9c`o%
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UTLANDSSVENSKARNAS PARLAMENT
;\kiZb\id\[\kkfi[]iXkkjXddXe]XkkXLkcXe[jm\ejbXieXjGXicXd\ek)''0%JlZZ%
I\jfclk`fe\ieXmXide^X#fZ_elYiaXibXejc`\kjXiY\k\d\[Xkk]i\jgfej]ieY\ii[X
dpe[`^_\k\ifZ_gfc`k`b\i%;\kYc`i\ejgeeXe[\_jkTEXT ANDREAS HERMANSSON FOTO KERSTIN ALM

V

isst, vi må vara en aning partiska i
frågan, men det går inte att känna
annat än stor upprymdhet och
glädje över Utlandssvenskarnas Parlament 2009. Det var andra gången
som vi arrangerade detta event och
det känns verkligen som om parlamentet är här för att stanna, något
som vår styrelseordförande Ulf
Dinkelspiel även konstaterade i sitt
avslutningstal efter en produktiv och inspirerande heldag
i Näringslivets hus lokaler. I år deltog 200 personer, att
jämföra med 120 stycken på det första parlamentet, år
2007. Det är snudd på en fördubbling i deltagarantalet,
vilket påvisar det engagemang och intresse det finns
bland våra medlemmar för att förbättra villkoren för utlandssvenskar. En kärnfråga var att det bör bli lättare att
återfå sitt svenska pass för den som tvingats avsäga sig det
innan dubbla medborgarskap tilläts i Sverige.
En rad prominenta talare var inbjudna för att ge anföranden och delta i paneldiskussioner, mer om detta strax.
Först ska vi dock konstatera att de verkliga stjärnorna och
eldsjälarna på UP 2009 stod att ﬁnna i de nio arbetsgrupper som arbetade fram en rad högintressanta och relevanta
resolutioner. Det var dessa grupper som stod för dagens
centrala arbete med dynamiska diskussioner och konkreta
förslag samt väl underbyggda sammanställningar.
Vår generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist
hälsade inledningsvis oss alla hjärtligt välkomna och
förkunnade att vi hade en viktig dag framför oss. Karin
gladdes också över den goda uppslutningen. Sedan tog
Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström över och
talade om svensk ekonomi i dagsläget, och dess framtid.
Han konstaterade bland annat att vi befinner oss i en
utmanande situation.
Efter att våra arbetsgrupper haft sin första genomgång
var det sedan dags för Årets Svensk i Världen, Dr Hans
Blix, att äntra scenen och hålla ett kraftfullt anförande
kring världspolitiken, och sin syn på densamma. Som
alltid rev den populäre Blix ned rungande applåder. Efter
lunch höll Olle Wästberg, Generaldirektör för Svenska
Institutet och numer även styrelseledamot i SVIV, ett
anförande om bilden av Sverige. Olle har många intressanta visioner kring synen på Sverige i omvärlden och
kommer att bli ett gott tillskott i styrelsen. Sedan var det
dags för arbetsgruppernas muntliga sammanfattningar,
vilket avrundades med kommentarer från de politiker
som medverkade under dagen. Det var Gunnar Andrén
(fp), Leif Pagrotsky (s), Jacob Johnson (v), Mats Johansson (m) som deltog. Det var uppsluppen stämning och
skämtsamma gliringar mellan de olika partiföreträdarna.
Pagrotsky fick positiv respons från publiken genom att
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BXi`ek`ccjXddXejd\[bXY`e\kkjj\bi\k\iXi\=iXeb9\c]iX^\

påpeka att han tyckte att det borde inrättas en minister
som bevakar utlandssvenskarnas intressen.
De nio arbetsgrupperna var, i tur och ordning, ”Insatser som utlandssvenskar kan göra för Sverige”, ”Skatter,
pensioner och försäkringar”, ”Förskola och skola”, ”Högre
utbildning och forskning”, ”Kultur och information”,
”Hemflytt till Sverige”, ”Kriser och katastrofer”, ”Legala
frågor” samt ”Ungdomsfrågor”.
Den energiska ungdomsgruppen diskuterade ivrigt under dagen och konkretiserade vid dagens slut sina tankar
i en rad resolutioner. Riksdagens utbildningsutskott samt
skolminister Jan Björklund kan emotse en resolution
som vill skrota den nya särskilda ansökningsgruppen för
utländska sökande till den svenska högskolan, trots att
regeln är ny för året. Ungdomsfrågegruppen vill istället
att de med utländska betyg skall ingå i meritpoängssystemet då det nya kvotsystemet gör att det inte alltid är de
med bäst betyg som antas till utbildningarna.
Tillsammans med CSN kommer utbildningsutskottet
även att få ta ställning till ett förslag om upphävt krav på
långvarig Sverigevistelse för att få studiemedel. Ungdomsgruppen förordar även att en portal för utländska
studier ska upprättas via Européens dans le Monde, och
att SVIV:s hemsida skall byggas ut med information för
svenska studenter som vill söka sig utomlands. Det sistnämnda är ett arbete som redan har påbörjats på kansliet.
Gruppen ”Högre utbildning och forskning” jobbade fram
åtta resolutioner, med rubriker som ”Skatt vid kortare
forskningsvistelser utomlands”, ”Utlandssvensk i regeringens forskningsberedning” och ”Forskning om utlandssvenskar”.
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Vi anser bland annat att Finansdepartementet i kommande dubbelbeskattningsavtalsförhandlingar bör verka
för skattemässigt förmånligare bestämmelser för svenska
forskare vid forskningsvistelser upp till två år i länder av
intresse för svenskt forskningssamarbete.
Gruppen ”Kriser och katastrofer”, ledd av SVIV:s
styrelsemedlem Dag Klackenberg skapade inga konkreta
resolutioner, men levererade en gedigen rapport där man
bland annat kunde konstatera att en rad organisationer
och myndigheter verkligen moderniserat sin krisberedskap sedan vårt parlament 2007.
Cecilia Tamm från UD redovisade hur ambassadernas
beredskapsplaner har förbättrats och hur 20 stödjepunkter inrättats. Hon klargjorde också att en eventuell
krisevakuering omfattar alla svenska medborgare, även
de som är fast bosatta på orten. En konsulär beredskapsstyrka och en insatsstyrka finns dessutom redo vid behov
för att stärka ambassader och UD.
Christina Moliteus, SWEA, kunde sedan konstatera att alltfler av SWEA:s 76 avdelningar ser över den
befintliga krisberedskapen för att vid behov bättre kunna
hjälpa ambassader och konsulat.
Gruppen kunde även konstatera att vår tidigare resolution om att ett centralt register över utlandssvenskar
borde upprättas inte kan anses som lämpligt, eller ens
genomförbart. Detta på grund av att de flesta personoch adressregister degenerar med 15-20 procent per år.
Istället föreslår man att ambassaderna försöker kartlägga
vilka lokala register som finns att tillgå via exempelvis
Svenska kyrkan, SVIV:s medlemsregister, handelskammar-medlemmar, med mera. Det är också viktigt att
påpeka att en sådan registrering ska vara frivillig, och
aldrig obligatorisk.

?Xej8d\cck`ccjXddXejd\[kmXe[iXea[X[\ckX^Xi\%

HET POTATIS
En av de mest omdiskuterade arbetssgrupperna var
grupp ett, ”Vad utlandssvenskarna kan göra för Sverige”.
Förmodligen beror det på att det är en fråga som berör i
princip alla våra medlemmar. Här eftersöktes inledningsvis en enkät för att kartlägga vad svenska myndigheter
och svensk opinion anser att utlandssvenskar bör bidra
med, för att ta reda på vilka önskemål som finns.
En annan het potatis var finansieringen av SVIV:s
verksamhet. Här konstarerades att SVIV fyller en unik
roll genom att företräda de dryga 500 000 utlandssvenskar som i dag finns utspridda över vår jordglob.
De resurser som föreningen förfogar över motsvarar inte
de stora krav som ställs på organisationen. Arbetsgruppen föreslår därför att SVIV undersöker möjligheterna
att förbättra intäkterna, kanske genom sponsring och
statliga subventioner.
En punkt som oroade var även de pågående neddragningarna inom UD, bland annat nedläggningen av en rad
konsulat i några av världens viktigaste städer. Kanske kan
icke-statsfinanasierade nätverk ha en ännu viktigare roll
att spela i omvärldens syn på Sverige i och med detta.
En annan resolution påpekar att en sammanslagning av
resurserna från nätverk som SWEA, SVIV, Handelskamrar och allehanda föreningar och klubbar i olika länder
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skulle ge större slagkraft. En annan aspekt där Utlandssvenskarna skulle kunna hjälpa till är genom att hjälpa
svenska företag och personer att etablera sig utomlands,
genom mentorskap och föreläsningar på exempelvis skolor. SVIV uppmanades även att förbättra möjligheterna
för medlemmarna att utveckla affärsmöjligheter sinsemellan. Dels genom utökade affärssektioner på hemsidan,
och dels genom minikonferenser kring olika affärsområden, kanske i samband med årsmötet.
Det ämne som oftast får oss utlandssvenskar att brusa
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;\kmXim\eki\mc`^kle[\icleZ_\e%

AXZfYAf_ejfem %

upp är skattefrågor. Således var intresset oerhört stort
för ”Skatter, pensioner och försäkringar”, där man bland
annat skrev resolutioner gällande ”Översyn av gällande
dubbelbeskattningsavtal” och ”Reduktion av pensionsförmåner”. Här påpekas bland annat att det är orättvist att
Sverige förbehåller sig beskattningsrätt under 10 år efter
utflyttning, och det föreslås därför att beskattningsrätten
sänks till 5 år. Annars var nämnda dubbelbeskattningsavtal en av de mest intressanta diskussionspunkterna.
I den resolution som arbetades fram skrivs bland annat
”Det finns svårigheter med att tolka och följa ett antal
dubbelsbeskattningsavtal. Särskilt besvärande är många
gånger beskattningen av pensioner”. Med anledning av
detta föreslås att Finansdepartementet och Skatteverket
bör ”Överse ordalydelsen i vissa avtal med avsikt att undanröja tvetydigheter och öka rättssäkerheten för berörda
kontrahenter. Samtliga avtal bör föras upp till acceptabel
och uniform OECD-standard.”

EN GIVANDE DAG
Andra punkter som resulterade i resolutioner innefattar

Af_Xee\j;Xe`\cjjfe%

bland annat Försäkringskassans långa handläggningstider.
Då skattefrågorna är de som oftast engagerar våra
medlemmar finns alla resolutioner från skattegruppen
UP 2009 att läsa separat på sid nästa uppslag. Övriga
arbetsgruppers kompletta resolutioner finns att läsa på
vår hemsida.
Gruppen ”Förskola och skola” hade två stridsfrågor.
Den ena är ”Statsbidrag bör även tillfalla förskolor
utomlands”. Det bör vara självklart att förskolebarn
vid svenska utlandsskolor skall ha samma ekonomiska
förutsättningar som övriga elever vid utlandsskolor. Den
andra resolutionen avhandlar ”Enklare behörighetsregler
för elever vid svenska utlandsskolor”. Här uppmanar vi
Utbildningsdepartementet och Skolverket att besluta att
det svenska medborgarskapet blir behörighetsavgörande
för statsbidrag till de svenska utlandsskolorna.
Det blev en givande dag med en rad högrelevanta
resolutioner. För oss på SVIV-kansliet börjar det verkliga
arbetet nu, med att säkerställa att alla frågor uppmärksammas av rätt departement, myndighet och politiker.
Det kommer att bli en spännande höst!

@jbi`mXe[\jkle[_X[\`ek\i\jfclk`fe\ieX]ieXiY\kj^ilgg\ieX,BlcklifZ_`e]fidXk`fe #-?\d]cpkkk`ccJm\i`^\ #fZ_/C\^XcX]i^fi 
eel`ebfdd`kk`ccbXejc`\k%I\jlckXk\k]ie[\jjX^ilgg\i#fZ_[\bfdgc\kkXi\jfclk`fe\ieX]ieXccX[\Xe[iX^ilgg\ieX]`eejXkkcjXgmi
_\dj`[X#nnn%jm`m%j\%;ibfdd\im`m\e]fikcgXe[\XkkglYc`Z\iXep_\k\ibi`e^lgg]cae`e^\eXmi\jfclk`fe\ieX%
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RESOLUTIONER
– SKATTER,
PENSIONER &
FÖRSÄKRINGAR
>ILGGFI;={I8E;<1:cX\j8ebXiZifeX

2.1 Lk]cpkkX[jY\jbXkke`e^`Jm\i`^\
2.2 {m\ijpeXm^ccXe[\[lYY\cY\jbXkke`e^jXmkXc
2.3 ?Xe[c^^e`e^Xmg\ej`fejXejbXe
2.4 Lk]ijbi`e^fZ_i`jb]iÉ^cXggÉ
2.5 I\[lbk`feXmg\ej`fej]ide\i
2.6 Ilk`e\i]i`e]fidXk`fefZ_bfddle`bXk`fe
d\[lkcXe[jjm\ejbXi

JM@M1jjkpi\cj\c\[Xdfk;X^BcXZb\eY\i^c\[[\^ilgg\e
Bi`j\ifZ_bXkXjkif]\i%

2.2 ÖVERSYN AV GÄLLANDE
DUBBELBESKATTNINGSAVTAL
I\jfclk`fejdfkkX^Xi\1
=`eXej[\gXik\d\ek\k
ZZJbXkk\m\ib\k
=i^\jkcce`e^&gifYc\d]fidlc\i`e^1
;\kÔeejjmi`^_\k\id\[XkkkfcbXfZ_]caX\kkXekXc[lYY\cj$
Y\jbXkke`e^jXmkXc%Jijb`c[XgifYc\d_Xilggjkkkd\[9\c^`\e
Y\jbXkke`e^Xmlk[\ce`e^gXbk`\i2XimjbXkk]Xjk`^_\k 28ljkiXc`\e
Y\jbXkke`e^Xmg\ej`fe fZ_JZ_n\`qfbcXi[\Ôe`k`feglkY\kXc$
e`e^]iejk`]k\cj\&?Xe[\cjYXeb\ejFbkX^fe\e&fijXbX[\le[\ibe$
eXe[\XmbiXmgle[m`bXe[\Xm[lYY\cY\jbXkke`e^ %
Jijb`ckY\jmiXe[\ide^X^e^\iY\jbXkke`e^\eXmg\ej`fe\i%
I\jfclk`fej]ijcX^1
{m\ij\fi[Xcp[\cj\e`m`jjXXmkXcd\[Xmj`bkXkkle[XeiaXkm\kp$
[`^_\k\ifZ_bXikkjjb\i_\k\e]iY\ii[XbfekiX_\ek\i%JXdk$
c`^XXmkXcYi]iXjlggk`ccXZZ\gkXY\cfZ_le`]fidF<:;$jkXe[Xi[%
;\jjX]i^fiiY`km`jXmjpee\ic`^\ek\be`jbeXklifZ_bim\iXeX$
cpjXmm\ibc`^X]i_ccXe[\e%M`[Xi\bimjdfkcXe[\kjd\[m\ibXe
Xe^%i\m`[\i`e^Xi[XmkXc\eiÉ[lYY\cj`[`^XÉ%

2.7 8iY\kjcj_\kjbXjjX

2.3 HANDLÄGGNING AV
PENSIONSANSÖKAN
2.1 UTFLYTTADS BESKATTNING I SVERIGE
I\jfclk`fejdfkkX^Xi\1
=`eXej[\gXik\d\ek\k
ZZJbXkk\m\ib\k
=i^\jkcce`e^&gifYc\d]fidlc\i`e^1
Jm\i`^\]iY\_cc\ij`^Y\jbXkke`e^jikkle[\i('i\]k\ilkÕpkk$
e`e^#m`[Xmpkki`e^XmXe[\cXi%
Fikkm`jk`ad]i\cj\d\[Xe[iXce[\i#[\jjlkfdi`jb\iXi[\k
Xkkd`ejbXiic`^_\kXmbXg`kXcm\i^iej\ieXm`cb\kjki`[\idfk
<>$ikk\e%
I\jfclk`fej]ijcX^1
=ibfikXg\i`f[\ek`cc,ifZ__Xidfe`j\iXi\^c\ieXd\[Xe[iX
ce[\iji\^c\i#]idjk`efd<<J$fdi[\k%ve[i`e^XiYijb\`jXd$
YXe[d\[fd]i_Xe[c`e^Xm[lYY\cY\jbXkke`e^jXmkXc%
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I\jfclk`fejdfkkX^Xi\1
JfZ`Xc[\gXik\d\ek\k
=ijbi`e^jbXjjXe
ZZ=ijbi`e^jbXjjXe>fkcXe[
ZZI`bji\m`j`fe\e
=i^\jkcce`e^&gifYc\d]fidlc\i`e^1
=ijbi`e^jbXjjXe>fkcXe[_Xe[c^^\iXejbXejfd`ecdeXj^\$
efdYf\e[\cXe[\kj\cc\i[`i\bk`ebfddXe[\ g\ej`fejdpe[`^_\k%
=%e%Xe^\j_Xe[c^^e`e^jk`[\ek`ccilek\kkim`cb\kikfkXckfXZZ\g$
kXY\ck[g\ej`fei\ijXdbXj\bfefd`jbjbX[XjXdk]ilkjk\e
[`jbi`d`e\iXe[\Y\_Xe[c`e^jfdjm\i`^\Yf\e[\`ek\[iXYYXjXm%
I\jfclk`fej]ijcX^1
Fdfi^Xe`j\iX=$BXjjXe>fkcXe[#j\m\iilk`e\i#bX[XkXjk[[\k
Xe^Xmj]ie^iXij\[XeXkk[\kepX[XkXjpjk\d\kjXbeX[\df[lc
]ilkcXe[jYfjXkkX k`cc]i\i]f[\ic`^Xi\jlij\i%K`[\eYigi\jjXj
k`ccdXo+Æ-m\Zbfi%
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2.6 RUTINER FÖR INFORMATION
OCH KOMMUNIKATION MED
UTLANDSSVENSKAR
I\jfclk`fejdfkkX^Xi\1
I\^\i`e^jbXejc`\k
ZZI`bji\m`j`fe\e
;\jjX]i^fiY\ii_\cXjkXkj]imXcke`e^\e#dpe[`^_\k\i#m\ib#
`ejk`klk`fe\ifjm%;\jjXbleeX`ek\X[i\jj\iXjmXifZ_\elkXe\kk
m\i^i`gXe[\XejmXidjk\c^^Xjge^fe\e_\kjfdkXij`^
`e]fidXk`fejjgi`[e`e^fZ_k^i[%

2.4 UTFÖRSÄKRING OCH
RISK FÖR ”GLAPP”
I\jfclk`fejdfkkX^Xi\1
JfZ`Xc[\gXik\d\ek\k
=ijbi`e^jbXjjXe
=i^\jkcce`e^&gifYc\d]fidlc\i`e^1
<elkÕpkkXe[\jbi`mjfd\[\cYXiklkli[\kjm\ejbXjfZ`XcXjpjk\d\k
[lkÕpkke`e^Xedcjd\e[\kbXekXk`[XkkbfddX`e`[\kepXYf\e$
[\cXe[\kjjpjk\d%?im`[lggjki\ei`jb]i\kk^cXgg[[\elkÕpk$
kXe[\`ek\kZbjXme^fkjpjk\dfZ_jcle[Xcg\i\kkXekXci`jb\i%
I\jfclk`fej]ijcX^1
D\[^\\ebXi\ejg\i`f[jfd_\cjkjbXccjkiZbXj`^k`cc[\kY\m`jbXe
]i\k\jXkk`ejbi`me`e^jb\kk`[\kepXcXe[\k%

2.5 REDUKTION AV PENSIONSFÖRMÅNER
I\jfclk`fejdfkkX^Xi\1
JfZ`Xc[\gXik\d\ek\k
=ijbi`e^jbXjjXe
=i^\jkcce`e^&gifYc\d]fidlc\i`e^1
Ce[\iY\_Xe[cXi`eÕpkkX[\g\ijfe\idpZb\kfc`bXmX[^cc\i
g\ej`fe\i%@m`jjX]Xccm\ibXi[\kjfdfd[\kjXbeXjm\i\ejbfd$
d\cj\ifd_lifc`bXjpjk\d`ek\iX^\iXi%;\kkXbXed\[]iXXkk
g\ej`fe\ii\[lZ\iXjlkXedfkjmXiXe[\bfdg\ejXk`fe]ie[\kepX
cXe[\k%M`jjXce[\iY\^ifZbj`e]fidXk`fefdgi`mXkXjm\ejbX
]i_ccXe[\ejfdlgg]XkkXjjfd`ek\^i`k\kjbiebXe[\%
I\jfclk`fej]ijcX^1
{m\ij\^ccXe[\XmkXcd\[<L&<<J&F<:;fZ_Xe[iXce[\i]iXkk
le[XeiaXgfk\ek`\ccXi\[lbk`fe\ifZ_biXmglgg^`]kjcdeXe[\%
JXdk`[`^kYiY\jbXkke`e^\eXmg\ej`fe\idfkfc`bXce[\im\ij\j%
J\fmXele[\iÉ;lYY\cY\jbXkke`e^jXmkXcÉ %
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=i^\jkcce`e^&gifYc\d]fidlc\i`e^1
@e]fidXk`fefZ_bfddle`bXk`fed\[lkcXe[jYf\e[\]ijmiXjXm
Xkk[\k`ek\Ôeejle`]fidXfZ_\]]\bk`mXilk`e\i%;\kjfdidac`^k
]ijm\i`^\Yf\e[\i`YcXe[`ek\lggeYXik]ilkcXe[jYf\e[\%
<o\dg\c1
Jm\ejbX[XkXjpjk\dbXe`ek\_Xek\iX]pijkcc`^Xgfjkbf[\ijfd
:?$(),.ÆXcckilggcX^kg]\djkcc`^YXj`jjfd(((*.%;\kkXjbXgXi
gifYc\dm`[`]pccXe[\XmYcXeb\kk\i#Xe^`mXe[\XmX[i\jj\idd%
Dpe[`^_\k\iY\^if]kX`e]fidXk`fe]ie[\eY\ii[\fZ_Xe^\i
ÉpkkiXe[\jbXccXm^\j`efd('[X^XiÉ%@[\edebfii\jgfe[\ej\e
jb\iYi\mc\[\jggXgg\i _`ee\i`ek\\ejY\^iXefZ_jmXik`[j$
djj`^kbcXiXjXm`efd[\('[X^XieX#jijb`ck`ek\k`cc&]iece[\i
Y\c^eXce^kYfik\cc\id\[d`e[i\mc]le^\iXe[\gfjkjpjk\d%
BfekXbkk\c\]feeldd\ik`ccdpe[`^_\k\iddbXe`YcXe[`ek\i`e^Xj
lgg]ielkcXe[\kfZ_ei[\k^ibXemek\k`[\ieXd\[]iX
\efidXk\c\]febfjkXe[\iXcckbXe`ek\jbkXjg\i\dX`c %
I\jfclk`fej]ijcX^1
<ejXddXe_ccXe[\\e_\k`efdjkXkj]imXcke`e^\eXe]ikifjlgg$
^`]k\eXkkm\ibX]i\e\]]\bk`mXi\bfddle`bXk`fed\[lkcXe[jYf$
\e[\]iXkkXm_acgXgifYc\d\ec`^kfmXe%PkkiXe[\k`[\elkjkiZbj
k`cc*'[X^Xi%
{ejbmikmfi\Xkk[\eeX\e_\kmfi\g\idXe\ekfZ__X[\
_lml[XejmXi]iXcckjfdiilkcXe[jjm\ejbXijXkk[\jjXjc`gg\i
bfekXbkX\kkÕ\ikXcdpe[`^_\k\iY\ki]]Xe[\fc`bX]i^fi%

2.7 ARBETSLÖSHETSKASSA
I\jfclk`fejdfkkX^Xi\1
JfZ`Xc[\gXik\d\ek\k
ZZ=$bXjjXe
=i^\jkcce`e^&gifYc\d]fidlc\i`e^1
=icljkXm]ide\i]id\[]caXe[\k`cclkcXe[jgcXZ\iX[%%
I\jfclk`fej]ijcX^1
<ed\kf[kX^\j]iXd]iÉgXjj`mkÉd\[c\djjbXg]ilkÕpkkX[jfd
YXiXid\[]caXe[\%
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BÖCKER

Jm\i`^\j[\ZbXi[ifkke`e^ik`ccYXbXd\[\eepifdXe%=i\e^e^jjblcc]i_fe[\jjlkfdYiX
i\Z\ej`fe\i%
TEXT VALENTIN EKMAN

:FGPI@>?K&=FKF>I8=1D8KK@8J<;N8CC

DeX[\ejYfbk`gj

FYRVAKTAREN
NY BOK OM SVENSKA TRADITIONER
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;\kjbXm`ÔiXi\eepfZ_ckkcjkYfbjfd^\i\ejeXYY
fZ_ckk`cc^e^c`^^l`[\k`ccjm\ejbXkiX[`k`fe\ijjfdgjb#
alcfZ_d`[jfddXi%KXeb\eiXkk[\kjbXmXiX\e^f[gi\$
j\ekYfbk`ccepXd\[Yfi^Xi\#
c`bmcjfd\egd`ee\cj\fd
_\dcXe[\k]i[\djfdeld\i
YfilkfdcXe[jfZ_\d\ccXek
[iXYYXjXmc`k\efjkXc^`jb
_\dce^kXe%
9fb\eijbi`m\eXmB\ijk`e
C`e[YcX[d\[XeD`jj\E%Af$
j\]jjfejki]i]fid^`me`e^
fZ_]fkf%
;\kjbXm`ÔiXbXe[lY\$
jkccXm`XCifd\[`X`{i\Yif%
nnn%cifd\[`X%j\@fi[\i7cifd\[`X%j\

:Xd`ccXCZbY\i^_Xice^\mXi`k\kkkpg`jbk\o\dg\cg
_lijkfijb`cceX[[\kf]kXid\ccXebi`k`b\ieXjfZ_[\e
mXec`^\cjXi\ejjdXb%;\Õ\jkXXm_\ee\j[\ZbXi\_Xijck
`jkfiXlk^mfi#jXdk`[`^kjfd_febXgXkjm`[]fkbecXieXg
[`m\ij\blcklij`[fi%
@fZ_d\[=pimXbkXi\em\ibXi[\kjfdXkkki\e[\e[\cm`j
mek#Xek`e^\e_Xibi`k`b\ieXeidXkj`^glYc`b\e#\cc\ij
_XiCZbY\i^_\ck\eb\ckYiaXkjbi`mXYkki\%9fb\e
i\%9fb\e
eYc`
_Xi]kkd\jkX[\cj^f[Xfd[d\efZ_bXeYc`
_\ee\jjkijkX]iXd^e^_`kk`ccj%
JfdmXec`^kiij`^`eki`^\ebi`e^fik\e
[
=accYXZbX%Gfc`j\eGXki`bi\[\ilk\kkdfi[
g\e_^Z_\]`efdbfddle\e#jgi\e
c\[\idfk\kkep`em`^kjgXfZ_[\ec`ccX
e>ijbi#`]fcbdlebXccX[>Xjk_fcd\e
\]k\ijfdgcXkj\ej^jmXiX_\djbk%
D\ijm\ejbej_iYc`ijccXe[\ZbXi\%%

I HANS MAJESTÄTS TJÄNST

JAEGER - I KRIG MED ELITEN

Jm\ejb\aflieXc`jk\eJkX]]Xe
K_fij\cc_Xijbi`m`k\eYfbfd[\e
jm\ejbXc\^Xk`fejfd]Xeej`9\ic`e
]ifZ_le[\iXe[iXmic[jbi`^\k%<e
Xm]i^fieXjfdjkccji_lidpZb$
\kc\^Xk`fe\e]ijkf[XmEXq`kpjbXi$
eXjm`[i`^XX^\e[X#fZ_ei%9fb\e
[fbld\ek\iXim\ijk\:likAl_c`e$
;Xee]\ck#fZ_dXebXebfejkXk\iX
Xkk_Xek`[`^kÔZb`e]fidXk`fefd
=i`ek\cj\e#m`X]i`m`cc`^Xjm\ejbXJJ$d\[c\ddXi%;\k_ii
\eYfbjfdjb`c[iXi\edibÕZbXm[\ejm\ejbXgfc`k`jbX
_`jkfi`\e#[i[\k]fik]XiXe[\Ôeejde^Xflki\[[X]i^fi%
9fb\eÔeej`XccXmcjfik\iX[\Yfb_Xe[cXi%

;\e]i\[\kkX[Xejb\\c`kjfc[Xk\eK_fdXjIXk_jXZbYfb
fdj`eXlggc\m\cj\i`8]^_Xe`jkXe_XiYc`m`k\e_\kgfkXk`j`
_\dcXe[\k%=ijmXijdXbk\e_Xi]ijbkjkfggXlk^`me`e^\e
XmAX\^\id\[_em`je`e^k`cci`b\kjjb\i_\k%;\kkX]ijb
]cc[fZbk`cc]^Xei[X^jk`[e`e^\eGfc`k`b\emXc[\Xkkgl$
Yc`Z\iXYfb\e`j`e_\c_\k`k`[e`e^\e]iXkkjk[aXpkkiXe[\$
]i`_\k\e%;\e[XejbX]ijmXijdXbk\ebfdd\i[i\dfkXkk
]ijbX]IXk_jXZbkXcX[]ibfekiXbkjYifkk%
;\k_ii\eYfbjfdbXemXiX`eki\jjXekXkkcjX#[
[\e]idf[c`^\ebXe^\\eY`c[Xm_li[\kim\e]i[\
jm\ejbXjfc[Xk\ijfd`[X^Y\Ôee\ij`^`8]^_Xe`jkXefZ_
[\ckXi`jki`[\ieX%9fb\e_Xim\ejgi`[`kj\efidkdpZb\k
jfdg[]m`X`ek\ie\k[[\kYc\mbekXkk]ijmXijdXbk\e
]ijbk\jkfggXYfb\e%
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Var du än befinner dig i världen kan
du studera språk hos oss!
Spanska?

Engelska?

Japanska?

Portugisiska?

Arabiska?

Tyska?

Kinesiska?

Franska?

Svenska?

Ryska?
Italienska?

Vill du veta mera? Besök www.du.se/sprak

Swedish School in London
'R ETT ELLER mERA GYMNASIEËR I ,ONDON 4A STUDENTEN I ,ONDON 6I TAR EMOT ELEVER I ALLA TRE ËRSKURSERNA
PË 3P OCH .V PROGRAMMEN -ËNGA KOMMUNER OCH SKOLOR LËTER DIG TA MED SKOLPENGEN
6ËR GYMNASIESKOLA LIGGER NUMERA I 2ICHMOND 5NIVERSITY ETT INTERNATIONELLT UNIVERSITET MED CIRKA 
STUDENTER FRËN HELA VÛRLDEN 6ËRA VÛRDFAMILJER lNNS SOM TIDIGARE I 2ICHMOND OCH 4WICKENHAM 
$U LÛSER ENLIGT SVENSK LÛROPLAN MED SÛRSKILD BETONING PË DET ENGELSKA SPRËKET OCH INTERNATIONALISERING
,ONDON HAR OERHRT MYCKET ATT ERBJUDA OCH DU KOMMER FË VARA MED OM SPÛNNANDE STUDIEBESK OCH
UTmYKTER NSKAR DU BO I VÛRDFAMILJ ANGER DU DETTA PË DIN ANSKAN
3ISTA ANSKNINGSDAG ÛR DEN  APRIL

Skolans proﬁl
s
s
s
s
s

)NTERNATIONELL
3VENSK LÛROPLAN
%NGAGERADE LÛRARE
3MË UNDERVISNINGSGRUPPER
-YCKET GOD STUDIEMILJ

Kontakta oss för mer information!
E MAIL GYMNASIET SWEDISHSCHOOLORGUK
4ELEFON   
(EMSIDA WWWSWEDISHSCHOOLORGUK
6ÛLKOMMEN TILL 3VENSKA 3KOLAN ) ,ONDON

HÄLSA

Ib]iYl[i[[Xic`m
$fZ_`ejlc`eYp^^\idljbc\i
Epkkeldd\i#epX_cjfie%@ep_\kjÕ[\kefk\iXjYcXe[XeeXkXkkXekXc\k_aik`e]Xibk\i_Xi
d`ejbXkdXibXek`[\ce[\ijfd_Xi`e]ikib]iYl[`f]]\ekc`^XcfbXc\i%

MINDRE
RE RÖKNING
– FÄRRE INFARKTER
;\kceXij`^XkkÔdgX%J\[XejkfiX
[\cXiXm<lifgXfZ_LJ8]iYal[`k
ibe`e^gXccdeeXgcXkj\i_XiXekXc\k
_aik`e]Xibk\id`ejbXkdXibXek%@LJ8
ii[\kj`^fd\e_\cX*-$gifZ\ek`^
d`ejbe`e^#\ec`^k\eepjkl[`\jfd
glYc`Z\iXj`dX^Xj`e\k:`iZlcXk`fe%
D\[[\kgfj`k`mXi\jlckXk\k`ip^^\em`cc
elXcckÕ\i_cjf$fi^Xe`jXk`fe\ilkbX
ibi\jki`bk`fe\ieXed\i%

CANCER AV ÖVERVIKT

BRUN TILL VARJE PRIS?

8ekXc\k]XccXmZXeZ\i]ifijXbX[
Xmm\im`bk_XibXk[iXjk`jbkYcXe[
bm`eefi`<lifgX[\j\eXjk\i\e%
=iXd]iXcck^cc\i[\kZ\ekiXc\lifg\$
`jbXce[\ijfdKa\Zb`\e#Jcfm\e`\efZ_
9lc^Xi`\e%
$@fZ_d\[XkkXcckÕ\ijclkXiibX#
fZ_Xcck]ii\bm`eefik\i_fidfe]i$
e[iX[\gi\gXiXkji[\kkifc`^kXkk
m\im`bkbfdd\iXkkYc`\eXm[\mXec`$
^Xjk\fijXb\ieXk`ccZXeZ\i`]iXdk`[\e#
bfejkXk\iX[\;i8e[i\nI\eZ_Xeg
ZXeZ\ibfe]\i\ej\e<::4(,Æ<JDF*+
`9\ic`e`j\gk\dY\i%

=fijbXi\_Xice^\d`jjkebkXkk
jfcXi`\je^XifZ_Xe[iXbccfijfd
Xm^\ilckiXm`fc\kkjkice`e^bXeY`[iX
k`cc\ebX[i`jb]i_l[ZXeZ\i%El_Xi
@ek\ieXk`feXc8^\eZp]fiI\j\XiZ_fe
:XeZ\i#@8I:<e[\cXmNfic[?\Xck_
Fi^Xe`jXk`fe#N?F bfejkXk\iXkXkk
[\kic`bXjbX[c`^k]i_l[\eXkkjfcX
jfcXi`ldjfd[\ki]icle^fieXXkk
ibXZ`^Xi\kk\i%
@8I:_Xi[i]igcXZ\iXkjfcXi`ld
`_^i`jbbXk\^fi`e]iZXeZ\i]iXdbXc$
cXe[\%<ec`^kfi^Xe`jXk`fe\ej]fijbXi\
bXii`jb\e]iXkk[iXYYXjXm_l[ZXe$
Z\id\[.,gifZ\ekfddXeXeme[\i
jfcXi`ld]i\bm\ek%I`jb\ei\okiXjkfi
fddXeile[\i*'%

INSULIN STOPPAR
MUSKELFÖRFALL
@ejlc`e]ibe`ggXjf]kXd\[[`XY\k\j#
fZ_j`e]lebk`feXkk_acgXbifgg\e
gifZ\jjXjfZb\i%;\kÔeejXe[iXd`e$
[i\be[X]lebk`fe\i#dljb\ck`ccmok
fZ_Ycf[kiXejgfik%El_Xi]fijbXi\
lggkZbkXkk@ejlc`ejg\cXi\ejkfiifcc
eic[i\YiaXikXggXdljb\cbiX]k%
>\efdXkk^\`ea`Z\iX_^i\[fj\iXm
d\[`Z`e\eeefidXck_Xi]fijbXi\
cpZbXkjme[Xdljb\ce\[Yipke`e^\e`
\ejkl[`\^ilggd\[g\ijfe\id\ccXe
-*$.'i%
$Eim`^Xmj\e`fi\ieX\e[lYY\c[fj
`ejlc`ejk`dlc\iX[\`ejlc`e\kdljb\ck`cc$
mokfZ_gifk\`ejpek\jgjXddXjkk
jfd[\k^iYcXe[pe^i\dee`jbfi#
Y\ikkXi]fijbXi\ejfdc\[[\jkl[`\e`
\kkgi\jjd\[[\cXe[\%
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INFLUENSAN DRABBAR HJÄRTAT

ASPIRIN SKYDDAR MOT
TJOCKTARMSCANCER

@eÕl\ejX_Xij`eXj\[mXec`^Xki`jkX
\]]\bk\i%Kpmiikp[\iXcckgXkk[\jjX
m`iljm\ebXii`jb\e]iXkk[iXYYXj
Xm_aikXkkXZb%Jijb`cklkjXkkXi[\
jfdi\[XebdgXid\[_aikgifYc\d
\cc\i_Xi[`XY\k\j%
@\eXeXcpjlk]i[XmYi`kk`jbX
]fijbXi\#[idXe^kk`^\efd*0
jkl[`\i]iei\e(0*)$)''/^ccXe[\
_aikXkkXZb\i#Ôeej\kkbcXikjXdYXe[
d\ccXe`eÕl\ejXjjfe^\efZ_XekXc\k
_aikXkkXZb\i%M`jjXijpej\ebe`e^`
XekXc]Xccd\[lggk`cc,'gifZ\ek%?\cX
XeXcpj\eglYc`Z\iX[\jepc`^\e`CXeZ\k%

KafZbkXidjZXeZ\ii[\eejkmXec`$
^Xjk\ZXeZ\i]fid\eYcXe[jm\ejbX
bm`eefifZ_[\e]ai[\mXec`^Xjk\
YcXe[de%I`jb\e]iXkk[iXYYXjXm
[\eeXZXeZ\i]fidle[\ij`ec`mjk`[i`
^\efdje`kkj\ogifZ\ek]i\eefidXc
dee`jbX%
;\km\ibXi[fZbjfdXkk\kkm`jjk
jbp[[bXe\iYal[X]iefmekXk_cc#
^\efd\e[X^c`^[fjXmXjg`i`e%=iXd$
]iXcck[\jfdXeeXijc`^^\i`i`jbqfe\e
]iXkklkm\ZbcXkafZbkXidjZXeZ\i]i
\kkce^kYkki\jbp[[ei[\kXiXjg`i`e
mXia\[X^%
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TEXT HANNA SUNDBERG

10:e uppdaterade upplagan
av Bosättning utomlands
Den nya upplagan är
uppdaterad på alla områden. I boken
finns även en praktisk checklista och alla
viktiga adresser inför utlandsflytten.
Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återﬂyttning till Sverige

Ny
Uppdatera
d
upplaga!
(F

ebr. 2006
Sellin)

Plats för
porto

❏ Är medlem och betalar 275:-/st
❏ Är inte medlem och betalar 325:-/st
Exkl.porto och exp.avg.

Författaren Kerstin Gustafsson har under många år
varit ansvarig för Föreningen Svenskar i Världens rådgivning till in- och utﬂyttare. Hon är också grundare av
och chef för företaget UtlandsBosättning AB.

✁

Namn............................................................................
Företag.........................................................................
Adress...........................................................................
Postnr.........................Ort.............................................
Beställningen kan även skickas via fax 08-660 52 64
eller via post svenskar.i.varlden@sviv.se

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

OMBUD
Hur länge har du bott utomlands?
31 år, varav 7 år i Dubai, Förenade
Arabemiraten.

Vad är det bästa med ditt nya hemland?

Eva Haechler
<mX?X\Z_c\iYfi`;lYX`#=i\$
eX[\8iXY\d`iXk\ej\[Xe.i
k`ccYXbXfZ_iJM@M$fdYl[%M`
_Xi`ek\imalXk_\ee\%

AUSTRALIEN
9<EKC<@>?
CXijJXe[m`b
K\c1"-($*0,,.*+-'
cjXe[m`b7fgklje\k%Zfd%Xl
JP;E<P
8ee\kk\D`eXi[j
K\c1"-($)+0,0.0',
Xee\kk\d`eXi[j7^dX`c%Zfd
:8E9<II8
BXkXi`eXGi`d\$C`edXib\i
K\c1"-($)-)/...-)
bXkXi`eX%gi`d\$c`edXib\i7
]fi\`^e%d`e`jkip%j\

BAHRAIN
D8E8D8
8^e\kXJmXe_fcd
K\c1"0.*$,*('/,
jn\Zfe7YXk\cZf%Zfd%Y_

BELGIEN
9IPJJ<C
<c`jXY\kJkX\cmfe?fcjk\`e
K\c1"*)$)*,*',,(
jkX\c7Y\c^XZfd%e\k
BXi`e\?\eifkk\
K\c1"*)$/.)*(*)*
BXi`e\%?\eifkk\7jbpe\k%Y\

BRASILIEN
I@F;<A8E<@IF
CXijDX^eljjfe
K\c1",,$)(),)(0/+*
cXij%dX^eljjfe7jn\[`j_kiX[\%j\

BOTSWANA
>89FIFE<
Cfkk`\?lck^i\e
cfkk`\]`eejkifd7^dX`c%Zfd
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Dubai är kontrastens stad med folk från
hela världen, olika språk och kulturer.
Man lär känna människor av olika nationaliteter och bakgrunder.
Sedan är det härligt väder, men kanske
lite för varmt under sommarmånaderna
då temperaturen kan gå upp till 50 grader
celcius med hög luftfuktighet.
Den låga kriminaliteten är ett annat
plus.

Vad saknar du mest med Sverige?
Först och främst min Mor och mina
syskon.
Jag saknar även att kunna promenera i
skogen och andas frisk luft.

CHILE
J8EK@8>F;<:?@C<
G\k\iCXe[\c`lj
K\c1",-$))*(+0,'
g\k\i%cXe[\c`lj7^dX`c%Zfd

CYPERN

G\iE\_c\i
K\c1"*,.$),0+*-,0
bXkmfle\7ZpkXe\k%Zfd%Zp

B\ijk`eC`[e
K\c1"0.($+*0+,+'.
c`[\e7dX`cd\%X\

ESTLAND

GREKLAND

I<M8C&K8CC@EE
8e[\ij?\[dXe
K\c1"*.)$,'+-0''
Xe[\ij7j`ifnX%\\

@8C@JFJ#I?F;FJ
<c`jXY\kBXkj`dYi`$?\c`e
K\c1"*'$)+(0*'/.
if[fjYf7_fkdX`c%Zfd

FRANKRIKE

HONG KONG

G8I@J
8e[\ij=f^\cjkid
K\c1"**$(++,,'()+
Xe[\ij]f^\c7nXeX[ff%]i

Vilket är det bästa tips du kan ge andra
svenskar som ska flytta till Förenade
Arabemiraten?
Ta seden dit Du kommer!
Åk och titta på boende och eventuella
skolor innan ni skriver kontrakt. Tala
med någon som redan är bosatt i FAE.
Gå in på SVIV och ställ frågor. Kontakta SWEA (www.swea.org). En annan
fantastisk hemsida är www.familyindubai.
com som är skriven av två svenska tjejer.

FÖRENADE
ARABEMIRATEN
;L98@
<nX?X\Z_c\i
K\c1"0.(+*0+/'('
\nX_X\Z_c\i7pX_ff%Zfd

E@:<
wb\8cdifk_
K\c1"**$+0**-+,),
Xcdifk_7nXeX[ff%]i

Det är inte ofta som jag drabbas av hemlängtan. Var än i världen vi är bosatta gör
vi alltid så att det känns som hemma.
Men blir det riktig hemlängtan, så går jag
till Norska Sjömanskyrkan (ett svenskt
prästpar finns också) och äter deras nordiska tisdagslunch.

K?FL8IJ
KfiYaie@_i\
K\c1"**$,+00--+*.
kfiYafie%`_i\7\lifkflZ_$\l%Zfd

C@D8JFC
?XejEXlZ_dXe
K\c1"*,.$),*(,.('
_Yegfc7jg`[\ie\k%Zfd%Zp

9FI;<8LO
;Xe`\ccX9ldY$:Xife
K\c1"**$-.*),)'(+
[Xe`\ccXYldY7_fkdX`c%Zfd
DFE8:F
G`XI`YY_XddXi
K\c1"**$+0*-',(/.
]Xc[fifZZX7_fkdX`c%Zfd

Vad gör du när du drabbas
av hemlängtan?

?FE>BFE>
C`jY\k_:cX\jjfe
ZcX\jjfe7e\km`^Xkfi%Zfd

?FE>BFE>
G\iw^i\e
K\c1"/,)$*,+()('0
g\i%X^i\e7XgZ_%Zfd%_b

KANADA
DFEKI<8C
8o\c9\ie\i
K\c1lgg^`]kjXbeXj
Xo\cY\ie\i*7_fkdX`c%Zfd
KFIFEKF
CXij?\ei`bjjfe
K\c1"($+(-+/0/+*/
cXij7efi[`kiX[\%Zfd
M8E:FLM<I
8e[\ijE\ldl\cc\i
K\c1"($-'+.*(-*-(
Xe[\ij7efi[`ZnXp%Zfd
HL<9<:
A\Xe\kk\N\kk\ic`e^
K\c1",(+$/+,,,.jm\i`^\epkk7_fkdX`c%Zfd

KINA
:?FE>H@E>
9\ik=\ck
K\c1
b`n`7]Xjk\idX`c%Zfd

LITAUEN
M@CE@LJ
AXe?Xejjfe
K\c1"*.'$,)-'/-+,
aX_X7kXbXj%ck

ITALIEN

LUXEMBURG

9FCF>E8
wjX?X^Y\i^
K\c1
[\XgXjZfcdfek\7_fkdX`c%Zfd

>I<M<ED8:?<I
D`Z_X\cfZ_@e^\iD`\kqe\i
K\c1"*,)$.,'++0
d`\kqe\i7gk%cl

D@C8EF
9`i^`kkX:Xicjjfe$FZZ\ccX
K\c1"*0$'*0$*)(/(*
jYdfZZ\c7k`e%`k
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OMBUD
MALTA

SCHWEIZ

SYDAFRIKA

JKALC@8E
CfkkX?lckY\i^
K\c1"*,$).'(-'(0
_lckY\i^X7pX_ff%j\

9<IE
<c`jXY\kQ\cc\i
K\c1"+($*(0-('+)0
\c`jXY\kq\cc\i7Ycl\n`e%Z_

AF?8EE<J9LI>
>le`ccXDXcdhm`jk
K\c1"/))$.0)((,/
^d7Zfej`[f%e\k

<nX?\cq\e
K\c1"*,-)(*/*+.(
\Y7_\cq\e%Zfd

BXi`eAfi[`
K\c1Lgg^`]kjXbeXj
bXi`eafi[`7_fkdX`c%Zfd

SYDKOREA

MALAYSIA

:cXjJ1jfe8ebXiZifeX
d\[]Xd`ca
K\c1"+($))*-((*/(
ZcX\j%XebXiZifeX7Ycl\n`e%Z_

8DGFE>
9fA\Xejjfe
K\c1"-'$()**0,)/0
Yf%a\Xejjfe7jgiXp%j\
JL98E>A8P8
AXeFiie\ik
K\c1"-'*$,-*'''(+

MAURITIUS
D@MF@<#9C8:BI@M<I
Kfddp<i`ofe
K\c1")*'$+/*-'''
kf\i0.7`eke\k%dl

MEXIKO
D<O@:F:@KP
:Xic$FkkfIp[e\i
K\c1",)$,,,,)'/-'*
ip[e\i7gif[`^p%e\k%do

NORGE
I{PA<E
G\iMXke
K\c1"+.$0.+),,//
fjcf7YcX^lcYXi%j\

POLAND
N8IJQ8N8
<i`bIp[dXib
K\c1"+/))/,'0'.*
\i`b7ip[dXib%\l

RYSSLAND
DFJBM8
G\iCle[Y\i^
K\c1".$'0,)0(-(0.
gcle[Y\i^7ldXZf%fi^
DXkk`XjC`e[jkid
K\c1".$'0,(0/0/+)
dXkk`Xj%c`e[jkifd7d\df%`b\X%Zfd
CXijCeeY\i^
K\c1Lgg^`]kjXbeXj
cXijcfeeY\i^7^dX`c%Zfd
=i\[\i`ZbIlejk\eC`e[YcX[
K\c1".$'0,0.*++)+
ilejk\e7pXe[\o%il
E@Q?E@EFM>FIF;
8eeXJXe[jkid
K\c1"./*()(')+-.
jXe[jkifd%XeeX7_fkdX`c%Zfd

SAUDI ARABIEN
I@P8;?
>XYi`\ccXEfic`e
^XYi`\ccX%efic`e7k\c`X%Zfd
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><E<M<
<i`bXCle[jkid
K\c1"+($.0/(-,(.,
cV\i`bX7_fkdX`c%Zfd
K_fdXj8c\oXe[\ijfe
K\c1"+($))*+)''')
kXc\o7Ycl\n`e%Z_
Q|I@:?
9`i^`kkX8im\
K\c1"+($++)-(,),'
Y`i^`kkX%Xim\7XZk`m\%Z_

SINGAPORE
J@E>8GFI<
Af_XeJ\^\i^i\e
K\c1"-,$-,(***0/
af_XeVj\^\i^i\e7pX_ff%j\
8eeX:Xi\e[`
K\c1$
XeeX%ZXi\e[`7^dX`c%Zfd

SPANIEN
8C@:8EK<
>leeXiD\cchl`jk
K\c1"*+$0--+))(''
jgXe`\e7d\cchl`jk%j\
98I:<CFE8
;\XDXejk\ed\[]Xd`ca
K\c1"*+$-'0.)+*,+
[\XdXi`\7k\c\c`e\%\j
D8I9<CC8
:cX\j<AXZfYjjfe
K\c1"*+$0,)/))0))
Z%aXZfYjjfe7gfjk%_XimXi[%\[l

STORBRITANNIEN
CFE;FE
8ee\c`G`eZ_Xi[
Xee\c`7])j%Zfd
JlqXee\9fc`e[\i
K\c1"++$)'..).(0')
J97:fej`[f%e\k
D8E:?<JK<I
:Xifc`e\BXicjjfe
K\c1"++$(-(/*)+)-ZXiifjYi\mcX[X7_fkdX`c%Zfd
8eeX:Xicjjfe#Le^[%fdYl[
XeeX\ZXicjjfe7^dX`c%Zfd

J<FLC
?bXe9fi`e
K\c1").$((./-',.)
_Yfi`e7\`dX`c%Zf%bi

=CFI@;8#J8I8JFK8
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POSTTIDNING B
Vid definitiv avflyttning och när eftersändning
slutat gälla, var god returnera tidningen:

Föreningen Svenskar i Världen,
Box 5501, SE-114 85 Stockholm, Sweden

Bör man ansöka om artistvisum när man
fått ett skivkontrakt i USA?
Var ska vi bo i Wien?
Måste jag skriva ut mig ur Spanien?

Svaret på dessa - och många andra frågor - hittar du i vårt forum.
9\jbnnn%jm`m%j\$\en\YYgcXkj`jke[`^]ie[i`e^

