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VÄRLDEN

Information om alla aktuella erbjudanden finns på Sydsvenskan.se/stjarnkortet
Sydsvenskans Stjärnkort får alla som är helårsprenumeranter på Sydsvenskan.
Kundservice tfn 040!93 41 00 e-post kundservice@sydsvenskan.se

Stjärnspalten
Förmånliga erbjudanden till dig som är helårsprenumerant.

Stjärnpris: 25% rabatt (ord pris 145!169 kr) per 
styck. Stjärnkortet gäller för hushållet.
Boken kan köpas hos följande handlare:
Malmö: Akademibokhandeln vid Södertull, Bokia på 
Hansacompagniet, Hamrelius på Södergatan, Malmö 
Cigarr på Gustav Adolfs torg  
Lund: Akademibokhandeln Gleerups på Stortorget, 
Lunds Bok och Papper på Bangatan 
Trelleborg: Söderslätts Bokhandel 
Ystad: Bokhandeln i Ystad
Gäller: Erbjudandet gäller så långt lagret räcker 
t o m 28 februari 2013

Det började en söndag 1998. Nu, mer än 700 
söndagar senare, är Sydsvenskans kåsör Lena 
Rosendahl inte bara en profil i Malmö, hon är vår 
ledsagare genom livets vardag, landets idyll och 
storstadens puls. I boken ”Söndagar med Lena” 
finns de 66 bästa av hennes kåserier samlade. 
En läsupplevelse utöver det vanliga!

NY BOK UTE NU - SÖNDAGAR MED LENA

Med Stjärnkortet får du möjlighet att avnjuta ett 
härligt julbord på Restaurang Översten på 26:e 
våningen i Kronprinsen-huset. 

Välkommen att boka Överstens julbord med bra 
pris, god mat och fantastisk utsikt över Malmö 
och Öresund!

BOKA JULBORD MED FANTASTISK UTSIKT

Stjärnpris: 295 kr (ord pris 395 kr) per person.
Stjärnkortet gäller för 4 personer.
Plats: Restaurang Översten, 26:e våningen i 
Kronprinsenhuset i Malmö
Datum & tid: Söndagar kl 12.00 den 25 november
samt 2, 9 och 16 december. OBS! Endast dessa datum
Bokning: Tel 040-98 06 50 - Uppge Stjärnkort vid 
bokning av bord. Kortet skall också visas upp på plats 
före betalning!
Info: www.oversten.se

Som Sydsvenskans Stjärnprenumerant kan 
du till förmånligt pris köpa biljetter till Malmö 
Redhawks hemmamatcher på Malmö Arena. 

Det finns ett visst antal biljetter till varje match 
som säljs till halva priset med start 2 timmar 
innan match.

BILJETTER TILL MALMÖ REDHAWKS

Stjärnpris: 50"% rabatt (ord pris 100!250 kr) 
per biljett mot uppvisande av giltigt Stjärnkort. 
Max 2 biljetter per Stjärnkort och max 1 
Stjärnkort per person.
Plats: Malmö Arena
Tid: Se www.malmoredhawks.com (och klicka på 
biljetter – Spelschema)
Biljetter & Info: Biljetterna kan köpas tidigast 2 
timmar före match på Ticnets kontor på arenan. 
Antalet biljetter till Stjärnpris är begränsat så först till 
kvarn gäller!

  Ditt nuvarande Stjärnkort kommer att fortsätta gälla under 2013!
Viktig
info!

Följ med PolarQuest på en oförglömlig
expeditionskryssning på Svalbard. Denna
arktiska pärla är i stort sett orörd av
människohand och under sommaren lyser
midnattssolen över glaciärer och bergskedjor.
Med på resan följer Renata Chlumska –
äventyrerskan från Malmö!

FÖLJ MED PÅ ISBJÖRNSÄVENTYR - SVALBARD 

Stjärnpris: 34 900 kr (ord pris från 36 400 kr)
per person. Stjärnkortet gäller för 2 personer.
Avresa: 28 juni - 6 juli 2013
Ingår: Flyg Köpenhamn-Longyearbyen T/R. 
1 hotellnatt i Longyearbyen. 7 nätter ombord på 
Ocean Nova. Renata Chlumska som föreläsare 
& inspiratör. Alla måltider ombord. En erfaren 
expeditionsledare, kunniga guider och föreläsare. 
Föreläsningar ombord & iland. Dagliga utflykter med 
gummibåt. En illustrerad dagbok efter hemkomsten
Bokning: PolarQuest, tel 031-333 17 30. Begränsat 
antal platser, uppge pren.nr vid bokning
Info: www.polarquest.se

             
      

     
    

    
    

    
    

    
    

    
     

      
         

                                         
Renata Chlumska  

Stjärnkort

Sydsvenskans

Per Persson Pren.nr: 12345678 

2011–2012

Viktigt meddelande 
till dig som är 
Stjärnprenumerant!

Ditt nuvarande Stjärnkort kommer att gälla även under nästa år. Just nu 
arbetar vi med att utveckla och förbättra Stjärnkortet och vi kommer 
därför inte att skicka ut några nya kort.
 Håll utkik efter Stjärnkortserbjudande under nästa år och använd ditt 
gamla kort som vanligt!

SERBIEN

! Mycket pengar för ingenting. Det är 
vad som upprör många i Serbien efter 
att tv-kanalen B92 avslöjat kostnaden 
för den serbiska Kosovopolitiken.

Nästan alla som bor i Kosovos huvud-
stad Pristina är kosovoalbaner. Ändå 
har staden en serbisk borgmästare – 
i den fiktiva variant av Kosovo som be-
kostas med serbiska skattepengar.

Serbiens officiella linje är att Ko-
sovo fortfarande är en del av landet. 
Dagligen går minst 5,5 miljoner kro-
nor ur Serbiens budget till Kosovo. Se-
dan krigsslutet 1999 snart hisnande 
60 miljarder kronor, enligt räknever-
ket på sajten ”Vad kostar Kosovo”.

Nu är det inte de abstrakta sum-
morna i sig som skapat debatt i Ser-
bien. Hjälpbehovet är stort bland de 
många internflyktingarna och arbets-
lösa serber som finns kvar i Kosovo. 
Men i tv-serien framkommer att det 
inte är till dem pengarna går utan till 
statliga företag och institutioner som 
bara finns på pappret.

Styrelseledamöter, direktörer och 
arbetare i företag utan verksamhet 
fortsätter att få inte bara sin lön, utan 
också ett 80-procentig tillägg på lö-
nen för att stanna kvar i Kosovo. De 
serber som inte haft statlig anställ-
ning bor å andra sidan i containrar 
och hämtar mat i soppkök.

I norra delen av Kosovo, där ser-
berna är i majoritet, har Serbien köpt 

loss lägenheter av kosovoalbaner till 
uppblåsta priser. De skulle bli bostä-
der för internflyktingar men är nu 
hem åt partivänner med de rätta kon-
takterna.

Pristinas fiktiva borgmästare Bog-
dan Savic har sitt kontor i den serbis-
ka enklaven Gracanica, sju kilometer 
bort. Hans lön ingår också i de 60 mil-
jarderna. I tv-programmet får han frå-
gan vad han bestämmer om i Pristi-
na. ”Ingenting”, svarar han sannings-
enligt. ”Men en dag kanske…”

Kosovos skugga bl!r dyr
”H#$lpbehovet $r 
stort bland de många 
%ntern&lykt%ngarna 
och arbetsl'sa ser-
ber som f%nns kvar 
% Kosovo.” 

SPANING

 

CHRISTINA WASSHOLM
utland@sydsvenskan.se


