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Belönad med Årets Dags-
tidning Helhetspris 2022

Belönad med två  
INMA awards 2021

Belönad med  
Guldspaden 2018,  
2019 och 2020

· ·
 · ·

Adam Cwejman: 
”Ibland är lättsamt 
innehåll en täck-
mantel eller ett rött 
skynke i en viktig 
fråga.” Låter som 
den genomsnittliga 
politiska reklamen.

Sidan 2

Stor risk för 
att flyktingar
utnyttjas av
städbolagen
GP granskar: Flyktingar från Ukrai-
na har rätt att arbeta i Sverige, men 
Migrationsverket har inga planer 
på att kontrollera att lönerna och 

villkoren inte leder till exploate-
ring. Inom städbranschen har de 
arbetat utan arbetstillstånd för 
70 kronor i timmen. Sidan 6-7

 BILD: PER WAHLBERG

Megaloppis i Majorna
Många ville sälja kläder på Megaloppisen. Systrarna Josefine  
Johansson och Caroline Lloyd-Jones brukar sälja på loppisen vid 
Slottsskogen men hade i går tagit sig till Majorna. Sidan 12

Problem med 
otrygg tunnel-
bana i New York
Världen: På kort tid har en rad bru-
tala våldsdåd skett i New Yorks 
tunnelbana. GPs reporter har 
träffat pendlare som känner sig 
allt mer oskyddade. Sidan 18-19

 Fisk i pinnarna 
kan vara fiskad 
i Ryssland
Nyheter: Sanktionerna mot Ryss-
land slår även mot frysdisken, där 
mycket av den alaska pollock som 
används till fiskpinnar kommer 
från Barents hav. Sidan 11

Satsning på 
trädgårdsstad 
i Biskopsgården
Nyheter: Sedan  2021 har stads-
byggnadskontoret i Göteborg 
haft i uppdrag att ta fram ett pro-
gram för att vända utvecklingen i 
Biskops gården. Sidan 8

Kry öppnar nya
vårdcentraler – 
trots ekonomin
Ekonomi: Nätläkartjänsten Kry 
beslutade nyss att banta arbets-
styrkan med tio procent. Trots det 
fortsätter satsningen med två nya 
vårdcentraler i Göteborg. SIdan 17

Specialister klockor: Carl Palmegren 073–940 08 23, carl.palmegren@bukowskis.com
Simon Naeslund 073–595 68 75, simon.naeslund@bukowskis.com

Sälj dina klockor där du gör din bästa affär. Missa inte vår värderingsdag för klockor torsdag 2 juni  
kl 10–14 på Bukowskis i Göteborg, Geijersgatan 3A. Inlämning pågår till Bukowskis kommande auktioner och 
våra kunder efterfrågar särskilt klockor från Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier, Jaeger–LeCoultre, 
Heuer, Omega, IWC med flera. Det går också bra att värdera online, läs mer på www.bukowskis.com.

Klockor – värderingsdag 2 juni


