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Vårens bästa erbjudande! 
Pooler och spabad till superpriser. 
Tillbehörskampanj för pool och spaägaren. 
Varmt välkommen till vår butik!

Folkpool Lidköping | Skogvaktarevägen 13, Lidköping
Tel 0510-590 440 | Öppet tis-tor 11-18, fre 11-15

Pool & Spahelg!
25-26 maj kl. 11-15

Skaraborgs Sjukhus

Vi söker deltagare till lungforskningsstudier

I så fall är du välkommen att delta i någon av de 
 forskningsstudier som just nu pågår på Allergicentrum  
vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Studierna avser att undersöka betydelsen av lungornas 
små luftrör för svårighetsgraden av astma och KOL.  
De omfattar 1–3 besök och är godkända av Etikprövnings-
nämnden vid Göteborgs Universitet.

Huvudansvariga är docent Per Gustafsson och professor 
Olle Zetterström. Deltagandet är kostnadsfritt och rese-
ersättning kan ges.

 kontakta studieko-
ordinator Susanne Johansson på tel 0500-47 80 89 (röst-
brevlåda) eller via e-post astmastudiekss.skas@vgregion.se

Villor & Fritidshus
Lina Andersson 070-467 32 22

 www.borohus.se

Karisma 23
Öppna upp mot

solsidan!

ENERGIEFFEKTIVA HUS

Ny 
villakatalog! 

Beställ på vår 
hemsida!

Sm
arta 

planlösningar & 

vackra exteriörer.

FARTHINDER. För snart 
fem år sedan tillskrev en 
bostadsrättsförening ut-
med Karlsborgsvägen kom-
munstyrelsen och varnade 
för fartdårar i området.

Föreningen ville få till 
stånd fartdämpande åtgär-
der och hänvisade till höga 
olycksrisker för lekande 
barn och cyklister.

Nu, snart fem år senare, 

skickar bostadsrättsfören-
ingen en ny skrivelse, med 
exakt samma innehåll och 
krav som i den förra. 

”Vi vill påminna om den 
skrivelse som vi skickade 
till Er för ca 5 år sedan angå-
ende våra problem med tra-
fiken på Karlsborgsvägen. 
Skrivelsen är fortfarande 
lika aktuell”, lyder den nya 
inledningen.

Inget har hänt under fem år

BONDFANTAST. Agentexpert dyker upp i tv:s Fantasterna 

Frejdh tävlar i Bond-kunskap

Anders Frejdh är en av deltagarna 
i TV4:s nya frågesportprogram 
Fantasterna som sänds på mån-
dagskvällarna med Per Lernström 
som programledare . 

I programmet tävlar specialister 
emot varandra i vitt skilda ämnen. 
De får se, känna, lyssna och smaka 
sig fram till svaren på en uppsjö av 
kluriga frågor för att till slut kun-
na stå som vinnare. Andra ämnen 
som det tävlats i är Melodifestiva-
len, Star Wars, Michael Jackson, öl, 
Tintin, Abba, Sagan om Ringen, fis-
kar och fåglar.

I sista avsnittet den 6 juni dyker 
Anders upp i rutan tillsammans 
med fyra andra Bond-fantaster.  

– Jag var först lite tveksam till att 
delta, men allt var mycket profes-
sionellt skött.

Ville skriva frågor
Anders är en välkänd Bond- 
expert och har genom åren figu-
rerat mycket i tidningar, tv och ra-
dio. På ett tidigt stadium blev han 
kontaktad av produktionsbolaget  
Baluba om att medverka i pro-
grammet.

–  Min första reaktion och förslag 
var att jag inte skulle delta själv 
utan istället skriva frågorna, men 
de ville verkligen ha med mig. Pe-
ter Settman ringde till och med för 
att övertala mig.

Så fick det bli och i trailern inför 

programstarten kunde man i en 
sekvens se Anders skymta förbi 
i en Bondpose.

Skarpt läge
Inför inspelningen testades delta-
garna i 20 snabba frågor. Sedan var 
det skarpt läge och tävling. 

Med tanke på Anders förflutna i 
olika sammanhang i media och sin 
specialsida om Bond på nätet kän-
de han starkt av konkurrensen.

– Jag brukar inte bli nervös i så-
dana här sammanhang, men käns-
lan var att de andra så gärna ville 
slå mig. Detta påverkade mig en 
aning. 

Förutom äran får vinnaren  
50 000 kronor. En summa som kan 
fördubblas till 100 000 kronor ge-
nom den ”omöjliga frågan”.

Hur det går för Anders får vi veta 
den 3 juni.

Olika event väntar
I höstas hade Anders fullt upp med 
att delta på olika premiärer och 
event i samband med den senaste 
Bondfilmen ”Skyfall”. Till somma-
ren har han fått en vip-inbjudan till 
en utställning om filmen ”I hennes 
majestäts hemliga tjänst” på alp-
toppen Schilthorn i Schweiz. Dit 
kommer även filmens James Bond 
George Lazenby.

– Jag har även hjälpt arran- 
 görerna med att bjuda in några 
som arbetade med filmen. Bland 
annat regissören John Glen och en 
Bondbrud, eftersom alla är goda 
vänner till mig. 

– Jag åker dit tillsammans med 
min flickvän, som för övrigt kom-
mer från Skövde.

Efter det bär Europaresan vidare 
till Rivieran och slutligen till Eng-
land och Pinewood Studios för ett 
event i samband med 30-årsfiran-
de av ”Octopussy”. 

Han kommer även hinna 
med Hjobesök i sommar.

– Självfallet! Jag ska bland 
annat på bröllop i midsom-
mar i Hjo . 

Det rör på sig?
– Det är mitt sätt att fira 

semester, förena nytta 
med nöje, säger Anders och 
skrattar.

Marita Sjöquist

SPECIALÄMNE. I sista avsnittet 
av TV4:s Fantasterna dyker  
 Hjobördige Anders Frejdh upp 
för att tävla i sitt specialämne  
– James Bond.

– Det var lite nervöst, konstate-
rar han.

Hjobördige Anders Frejdhs stora hobby är James Bond. 
Här är han tillsammans med Kristina Wayborn, svensk 
Bondbrud i Octopussy och Fröken Sverige, på röda 
mattan vid den kungliga galapremiären av Skyfall 
i London 2012.  FOTO: SASCHA BRAUN

NOTERAT.


