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En rapport i kulturutskottet i EU-
parlamentet har fått fart på blogg-
världen. Den har påståtts bädda 
för att registrera och avgiftsbeläg-
ga bloggare i EU.

Men utskottet röstade inte ja till 
det.

Det är några textstycken om 

bloggvärlden i den estniska s-par-
lamentarikern Marianne Mikkos 
förslag som fått bloggare på krigs-
stigen. 

Hon vill ha en ”frivillig klassifi-
cering” av bloggar. Och att deras 
rättsliga ställning skulle klarläg-
gas. (TT-Aftonbladet)

EU-förslag fick fart på bloggarna
LINKÖPING. Är det okej att hänga 
upp affischer av satan som bajsar 
på Jesus hängande på korset?

Det tyckte inte kultur- och fri-
tidskontoret i Linköping, som gav 
sitt stöd till musikhuset Skylten 
när de valde att plocka bort affi-
schen för en punkfestival. 

En man ansåg att kultur- och fri-
tidskontoret ägnat sig åt politisk 
censur och gjorde en JO-anmälan. 
I sitt yttrande till JO skriver kon-
toret att de inte ångrar sig och att 
de grundat sitt beslut på att mu-
sikhuset ska vara öppet för alla. 

 (TT-Aftonbladet)

Affischen togs ner – var för jävlig

Stoppad av kommunen.

Tänker du ta med nallen 
på utlandsresan? 

Med rätt kontantkort 
slipper du få en bitter 
eftersmak på semes-
tern. 

Att använda mobilen ut-
omlands kan vara som att 
spela rysk roulette med se-
mesterkassan.

Samtalstaxan skiljer sig 
enormt beroende på vilket 
land du ringer från och vil-
ken operatör som står bak-
om pratstunden.

Stäng av mobilsvar
Inte ens om telefonen är 

avstängd går du säker. Tar 
röstbrevlådan emot samta-
let kostar det lika mycket 
som om du själv svarat un-
der sightseeingturen. Dess-
utom får du punga ut för vi-
darekopplingen till Sverige, 
där mobiltjänsten finns.

En inspelning på några 

minuter kan sluta med en 
nota på hundratals kronor 
för mottagaren.

Surfa – svindyrt
Du som vill mobilsurfa 

utomlands riskerar även att 
betala mer för att ladda ner 
kvällstidningen än för kväl-
lens restaurangbesök.

Det finns bara en enkel 
väg ur den snåriga pris-
djungeln – att skaffa kon-
tantkort.

Med ett fast pristak finns 
ingen risk att mobilräkning-
en skenar iväg. 

Aftonbladet har med 
hjälp av jämförelsetjänsten 
Compricer undersökt vad 
det kostar att sända häls-
ningar med åtta av de vanli-
gaste kontantkorten från 
populära semesterdestina-
tioner.

Rikard Ljungqvist
rikard.ljungqvist@aftonbladet.se

Ring hem – utan 
att bli ruinerad

Rätt kontantkort ger 
dig koll på kostnaden

1Skaffa ett 
kontantkort 

– då får du ett 
tak för mobil
notan.

så läsEr dU 
tAbEllErnA
l Priserna gäller kontant-
kort från de olika operatörerna.
l Priserna gäller samtal och 
sms från landet till Sverige.
l Lägsta pris är markerat 
med grönt, högsta med rött.
l Amigos (som ingår i Com
viq) är billigast i alla de åtta 
fall Aftonbladet kollat.

Fem tips för att undvika mobilsmällen efter semesterresan
2 Stäng av mobil

svaret. Att ta 
emot ett röstmeddelan
de är lika dyrt som ett 
samtal.

3 Håll dig inom EU:s grän
ser. En förordning klubbad 

förra sommaren tvingar opera
törerna att hålla samtalspriset 
under sex kronor. 

4 Surfa inte med 
mobilen – det 

kan bli väldigt dyrt. Din 
operatörs priser gäller i 
regel bara i Sverige.

5 Lägg band på 
smstummen. Än 

finns ingen gräns för 
hur mycket ett text
meddelande får kosta.

berätta billigt Den som gör en resa har 
någonting att berätta, heter det ju. Med rätt kontant-
kort kan man prata längre utan att kassan blir tom.
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kroatien
Samtal 
per min Sms

3 Global 7,00 4,00

Amigos 2,49 3,50

Comviq 6,13 3,50

Glocalnet 8,95 2,95

Parlino 6,13 3,50

Tango 6,13 3,50

Telenor 8,95 2,95

Telia 12,00 3,00

thailand
Samtal 
per min Sms

3 Global 12,00 4,00

Amigos 6,13 3,50

Comviq 22,37 3,50

Glocalnet 16,95 2,95

Parlino 22,37 3,50

Tango 22,37 3,50

Telenor 16,95 2,95

Telia 15,50 4,50

usa
Samtal 
per min Sms

3 Global 12,88 4,00

Amigos 6,13 3,50

Comviq 8,62 3,50

Glocalnet 16,95 2,95

Parlino 8,62 3,50

Tango 22,37 3,50

Telenor 16,95 2,95

Telia 15,00 4,00

egypten
Samtal 
per min Sms

3 Global 12,00 4,00

Amigos 6,13 3,50

Comviq 22,37 3,50

Glocalnet 16,95 2,95

Parlino 22,37 3,50

Tango 22,37 3,50

Telenor 16,95 2,95

Telia – –

eu-länder
Samtal 
per min Sms

3 Global 4,95 4,00

Amigos 2,49 3,50

Comviq 4,50 3,50

Glocalnet 5,50 2,95

Parlino 4,97 3,50

Tango 4,97 3,50

Telenor 5,50 2,95

Telia 5,50 3,00

turkiet
Samtal 
per min Sms

3 Global 7,00 4,00

Amigos 2,49 3,50

Comviq 7,93 3,50

Glocalnet 8,95 2,95

Parlino 7,93 3,50

Tango 7,93 3,50

Telenor 8,95 2,95

Telia 12,00 3,00

norge
Samtal 
per min Sms

3 Global 4,95 4,00

Amigos 2,49 3,50

Comviq 4,50 3,50

Glocalnet 5,50 2,95

Parlino 5,50 3,50

Tango 5,50 3,50

Telenor 5,50 2,95

Telia 4,75 2,50


