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Extra bilaga.
Modern retro
lyfter funkishem.

Filmfredag. Lejonet Alex
på hisnande cirkusäventyr
i ”Madagaskar 3”.

Bostad

Kultur 11

Sökte ingen hjälteroll. Raoul
Wallenbergs drivkraft var hans
allmänna känsla av samhörighet,
skriver Ingrid Carlberg. Kultur 6–7
Foto: Jimmy Croona

○ Avfallet skulle fylla Globen fem gånger
Livsmedel för flera miljarder kastas varje år i Sverige. Hushållen
är den största boven men även dagligvaruhandeln kasserar
enorma mängder mat.
Om svinnet minskades med en femtedel skulle den
samhällsekonomiska vinsten bli över 20 miljarder
kronor, visar en ny undersökning.

Ministern till
attack mot sin
generaldirektör
Näringsminister Annie Lööf går till hårt
angrepp mot Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet
efter trixandet med
Christina
bokföringen, lyxmid- Annie
Lugnet
dagar och brott mot Lööf
representationsreglerna.
– Det är inte acceptabelt. Jag tolererar inte att
man inte följer lagstiftningen, säger Annie Lööf.
Nyheter 10
OS i London
Foto: Reuters

Svenskar slänger
1 miljon ton mat
– varje år

DN granskar.

Nyheter 8–9

Håkan Dahlby fick
äntligen sin OS-medalj

○



Så fick Håkan Dahlby sin efterlängtade revansch.
Den svenske skytten var en lerduva från OSbrons för åtta år sedan och i Peking missade han
final – men i går knep Dahlby silvermedaljen i
dubbeltrap. Sport 14–15

Sverige föll tungt mot Island

Handboll • Sport 19
Stockholm

Unga blir lurade
på förskottshyror
Bostadsbedrägerierna ökar och Södertörnspolisen får nu flera anmälningar om dagen. Bedragarna fejkar annonser, ordnar falska visningar
och stjäl identiteter. DN har träffat två unga lurade. Stockholm 4–5
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Eurokrisen

Fem Globen skulle fyllas av all mat
som slängs årligen. I uträkningen
har vi utgått från att matavfall har
en densitet på 0,35 kilo per liter.


Foto: Jonas Lindkvist

Besvikelse efter
Draghis besked
ECB-chefen Mario Draghi kunde inte lugna finansmarknaderna. Trots stora förhoppningar
kom det i går inga konkreta besked från ECB om
nytt stöd till de krisdrabbade euroländerna.
Ekonomi 19
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