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Partiet vill bli vanligt (1:22 → 2:30)

Vilka ändringar finns i SD:s politik? [fyra stycken]
ska inte bli svårare att göra abort; ja till att homosexuella får adoptera barn; ja till 
att folk kan vara medborgare i två länder; slutar prata om att det bara går att vara 
svensk om din familj är det

Varför görs ändringarna?
partiet vill att folk ser SD som ett vanligt parti

Finsk strejk stoppar resor (5:16 → 6:14)

Vem strejkar och varför?
de som jobbar med posten; är inte nöjda med sina löner

Vilka konsekvenser blir det av strejken?
många resor med flyg och båtar från Finland stoppades

Hur länge kan strejken pågå?
kan fortsätta fram till den 22 december

Glosor: nöjd – zufrieden; ett fackförbund – Gewerkschaft; ett stöd – Unterstützung; 
ett företag – Unternehmen

Ovanligt mörkt i november (6:15 → 7:06)

Var var det värst? i Växjö (bara tre timmar sol i november)

Var blir vädret bäst på måndagen? i nordligaste Norrland

När blir det ljusare? i slutet av veckan

Glosor: få - wenige

Böter för eldning (7:07 → 7:51)

Sammanfatta nyheten!
det var mycket torrt i somras --> förbjudet att elda; en kvinna i Sörmland gjorde det 
ändå --> det började brinna i närheten; kvinnan straffas och måste betala nästan 
50.000
Glosor: en bot pl. böter – Buße, Strafe; en eldning – Feuerung; torr – trocken; 
förbjudet – verboten; elda 1 – feuern; en eld – Feuer; sprida 4 – verbreiten; i alla fall 
– auf alle Fälle, jedenfalls, trotzdem; en tomt – Grundstück; brinna 4 – brennen; en 
brandkår – Feuerwehr; släcka 2 – löschen; straffa 1 – (be)strafen
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Dubbla svenska guld (7:52 → 8:57)

I vilken idrottsgren har Sverige vunnit guld?
i curling

Hur gick damernas final?
blev spännande; Sverige-Skottland spelade helt jämnt; till slut vann Sverige med ett 
poäng

Hur gick herrarnas final?
inte alls spännande; Sverige vann lätt över Schweiz med 9-3

Var var tävlingarna?
i Helsingborg

Glosor: spännande – spannend; jämnt – gleich, en omgång – Durchgang, Runde; ett 
slag – Schlag; ett poäng – Punkt; inte alls – überhaupt nicht

Alltid värt att laga mobilen (8:58 → 10:17)

Vad är det som kan gå sönder?
glaset eller kameran kan spricka

Varför är det bättre att laga telefonen?
nästan alltid billigare; bättre för miljon

Vilka andra informationer får du?
gamla telefoner är billigare att laga än nya

Glosor: spricka 4 – platzen, reißen; byta 2 – tauschen, wechseln; ett skäl – Grund

Rolig film om Niki (10:18 → slut)

Vem är Niki?
är 35 år; jobbar som gympalärare i Göteborg; har svårt att prata om känslor; är kär 
i en kille och väntar barn med en annan kille, bråkar mycket med sin mamma; har en
väldigt fin kompis (Maggie); är faster till en tonåring som älskar att vara med henne


