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Dyrare diesel och bensin
till midsommar
Nu blir det dyrare med
diesel och bensin igen. I
mitten av maj blev
bensinpriset den högsta
nivån någonsin med 16,16
kronor litern. Sedan dess
har priset gått nedåt. Men
till midsommar väljer
bensinbolagen att höja
priset på bensin med tio
öre per liter.
Efter höjningen är
riktpriset för en liter 95oktanig bensin på
bemannade stationer
15:61 kronor. Priset på
diesel höjs med tio öre till
15:51 kronor per liter.
Etanolen kommer att
kosta som förut, 10:36
kronor per liter.
Det är framför allt
världsmarknadspriset på
råolja som styr höjningen
av bränslepriserna.
Regeringens
skattehöjning på 30 öre
per liter bensin och 27 öre
per liter diesel som
infördes vid årsskiftet har
också bidragit till det
rekordhöga bensinpriset,
liksom den svenska
kronans svaga ställning i
förhållande till dollarn.

betalar skatt har rätt till
fem veckors semester om
året. Vi har fem veckors
betald semester om året.
Många svenskar tycker
om att campa. Många
åker ut med sin husvagn
eller bil. En del hyr små
stugor eller har en egen
sommarstuga. Vi brukar
säga att Sverige sover
under juli månad.
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Kanarieöarna
Maj månad var
rekordvarm i Sverige men
på Kanarieöarna har det
varit kallt. Kanarieöarna
är svenskarnas favoritö.
Dit åker många på
semester. Men
semesterparadiset har haft
den kallaste maj på 30 år.
Men vädret ska bli bättre i
juni. Så alla som har
beställt en resa till
Kanarieöarna behöver inte
vara oroliga.
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Sverige förlorade mot
Tyskland
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Snart semester
Nu går snart nästan alla
svenskar på semester.
Alla som arbetar och

I fredags satt de flesta
svenskar framför teven
för att se Tyskland Sverige. Toni Kroos
skruvade in ett skott i mål
i den femte och sista
stopptidsminuten till 2-1,

vilket också blev
slutresultatet. Nu får vi
hoppas på matchen mot
Mexiko på onsdag.
Det utbröt ett stort bråk
efter slutsignalen. Den
tyska ledaren Hans
Ulrich-Voigt gick fram
till den svenska bänken
och klappade händer och
höjde en knuten näve mot
svenskarna. Vilket är
fullständigt oacceptabelt.
- Man förlorar med
respekt och vinner med
respekt! Sa Pontus
Jansson efteråt.
Det var mer bråk efter
matchen. Många har
betett sig oerhört
respektlöst mot Jimmy
Durmaz.
– Jag är svensk och stolt
över att bära tröjan och
flaggan, sa Durmaz i ett
uttalande där hela
landslaget slöt upp bakom
Durmaz.
– Jag är fotbollsspelare på
högsta nivå. Men att bli
kallad blattejävel och
självmordsbombare, att
min familj blir hotad, är
fullständigt oacceptabelt.
Jag är svensk och stolt
över tröjan och flaggan.
Dessutom vill jag passa
på att tacka för all värme
och glädje jag fått, säger
Durmaz innan han vänder
sig om till sina
lagkamrater och säger:
– Vi är enade, vi är
Sverige, eller hur?
– Fuck rasism! svarar hela
den svenska truppen.
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Frågor

1. Vad blir dyrare efter midsommar?
_________________________________________________________
2. Hur mycket höjs bensinen med?
_________________________________________________________
3. Hur mycket kommer etanolen att kosta?
_________________________________________________________
4. Hur många veckors semester har svenskar om året?
_________________________________________________________
5. Vad tycker många svenskar om?
_________________________________________________________
6. Vad var maj månad i Sverige?
_________________________________________________________
7. Hur var vädret på kanarieöarna?
_________________________________________________________
8. Vem vann fotbollsmatchen, Sverige - Tyskland?
_________________________________________________________

9. Vad blev resultatet i matchen?
_________________________________________________________
10. Vad hände efter slutsignalen?
_________________________________________________________
11. Vad gjorde tysken mot svenskarna?
_________________________________________________________
12. Vad sa den svenska truppen när Jimmy Durmaz talade?
_________________________________________________________

Svar

1. Diesel och bensin blir dyrare.
2. Bensinen kommer att höjas med tio öre per liter.
3. Etanolen kommer att kosta som förut, 10,36 kronor litern.
4. Fem veckor.
5. Många tycker om att campa.
6. Maj månad var rekordvarm.
7. Kanarieöarna hade den kallaste maj på 30 år.
8. Tyskland vann
9. 2-1 till Tyskland.
10. Det utbröt ett storbråk.
11.Tysken klappade händerna och höjde en näve mot svenskarna.
12. – Fuck rasism!

