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Belönad med Årets Dags-
tidning Helhetspris 2022

Belönad med två  
INMA awards 2021

Belönad med  
Guldspaden 2018,  
2019 och 2020

· ·
 · ·

GP GRANSKAR

Städbranschens 
smutsiga bakgård

GRANSKNING: Högst upp i näringskedjan finns ett av stans  
största städföretag, Alberts städservice. Längst ner, lågavlönade 
städare från Ukraina. GP granskar städbranschen – och kan visa 
hur personalimporten går till i en bransch som hålls under  
armarna av statliga skatteavdrag, samtidigt som städarna  
tjänar småpengar i slavliknande arbetsförhållanden. 

Sidorna 6-13

BILD: ANDERS YLANDER GRAFIK: MOSTPHOTOS KOLLAGE: GP

Sanna Samuelsson: En inställning som är sym-
patisk och lätt att relatera till, som skribent, men 
framförallt som läsare. För nej, jag vill inte läsa 
om någons ärftliga håravfall eller pandemiår.

Sidan 58

Partier i kris
letar lösningar
Nyheter: Denna helg genomför 
både Miljöpartiet och Liberalerna 
sina valupptakter. Det är två par
tier som letar svaren på hur de ska 
slippa balansera på gränsen till att 
åka ut riksdagen i höstens val. 

Sidan 14-15

Mässa trots
skolskjutning
Världen: Mellan Uvalde, där 19 
barn och två lärare sköts till döds 
i tisdags, och Houston är det bara 
fyra timmar. I Houston genomförs 
just nu den största vapenmässan i 
USA. GP är på plats där.

Sidan 28-29

Så klarar du ett
högt bensinpris
Ekonomi: Samåkning och att und
vika onödiga transporter. Emma 
Persson, privatekonom, funderar 
över hur man i de dyra drivme
delsprisernas tid ska kunna skona 
både plånboken och miljön. 

Sidan 24-25

Ullabeth har samtalat 
med kriminella i 45 år
Nyheter: I frivården övervakas  bland annat villkorligt 
frigivna och personer som har samhällstjänst eller 
 fotboja. Efter 45 år, och många klienter, går nu Ullabeth 
Karlsson i pension – något motvilligt.  Sidan 16

Hammarkullen
badade i färger
Nyheter: Så var då Hammar kulle
karne valen  äntligen  tillbaka 
–  efter två års uppehåll under 
pandemin. Stämningen var allt
så laddad, förväntningarna höga 
och många olika dansstilar visades 
upp i tåget. Sidan 18

Rätt läge för dig?
Ta ett steg upp och boka en kostnadsfri bostadsvärdering på bjurfors.se/rättläge


