
Internationella kvinnodagen 8 mars:

Krisen slår extra hårt mot kvinnor

Skenande priser slår hårt mot arbetarkvinnor – som alltför ofta 
tvingas  arbeta deltid. När arbetstimmarna är för få, blir inkomsten 
alltid låg. Pengarna räcker inte. Arbetsgivarna måste därför erbjuda 
heltids arbeten – även för kvinnor.

Ett heltidsarbete gör stor skillnad. Månadsinkomsten ökar med 5 000 
kronor i månaden* (en ökning med 5 000 kronor i månaden innebär 
att intjänad lön ökar med 22 procent).

Vi kräver att:

• Alla ska ha rätt till heltid – alla har rätt till en trygg ekonomi!

• Det ska finnas barnomsorg utanför kontorstid!

• Visstidsanställningar blir tillsvidareanställningar!

PS. Krisen kräver mer politiska åtgärder här och nu. Karensen måste 
bort i sjukförsäkringen och barnbidraget behöver förstärkas. DS.

Vill du också vara med och kämpa för kvinnors rättigheter?
Gå med i facket – NU! Ring 020-56 00 56

* Faktisk månadslön. Läs mer i Sveriges jämställdhetsbarometer på www.lo.se.
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Elpriskollen
Vad kostar egentligen elen? Här kan du själv se hur mycket elpriset har gått upp

och ned sedan början av 2021.

Elhandelsbolagen i Norden köper sin el på den nordiska elhandelsbörsen Nord

Pool och vad det kostar beror på en mängd olika faktorer. Priserna där går upp och

ner beroende på tillgång och efterfrågan. Om det är många som vill köpa och
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Var femte tvingas ta sparpengar till mat
PUBLICERAD 2023-02-05

Åtta av tio har ändrat beteende i mataffären, enligt en ny undersökning. Foto: Hasse Holmberg/TT

Matkostnaderna för en familj har ökat med
tusenlappar varje månad, visar en ny
sammanställning.

Samtidigt har var femte tvingats ta av sina
sparpengar för att köpa mat det senaste halvåret,
enligt Swedbank.

– Om sparkontot behöver användas till löpande
utgifter så är det bekymmersamt, säger
privatekonomen Arturo Arques.

Få ut mer av DN som inloggad

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du
ta del av flera smarta funktioner.

Följ dina intressen
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Rekorddyra bensinen här för att stanna

Expert: Därför är bensinen så dyr just nu

Av: Mikaela Somnell

PUBLICERAD: 4 JUNI 2022

Bensinpris

De senaste dagarna har bensinpriset klättrat och ligger nu på rekordhöga 24,18

kronor litern.
Enligt råvaruexperten Christian Kopfer är det höga prisläget något vi kan

behöva vänja oss vid.

– Man kommer inte slå klackarna i taket av förtjusning, säger han.

I veckan steg bensinpriset dagligen och ligger nu på rekordhöga 24,18 kronor litern.

Samtidigt kostar en liter diesel 25,46 kronor. I jämförelse toppade dieseln på 28,22

kronor den 9 mars i år.
Backar man tillbaka bandet till den perioden kunde differensen mellan diesel och

bensin ligga på över fem kronor, men nu är det alltså lite mer än en krona som skiljer.

ANNONS

 

Spara Bostad Pension Privatekonomi FOMY Aktier Fonder

MIN EKONOMI Ämnen

START

SPORT

PLUS

TV

NÖJE

TIPSA

KULTUR

LEDARE

SÖK

KÖP PLUS! LOGGA IN

TISDAG 14 FEBRUARI 2023

Dagens namn: Valentin

2023-02-14 12:59

Bensinpris – därför är rekorddyra soppan här för att stanna

Sidan 1 av 4

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/pWaXRR/bensinpris-darfor-ar-rekorddyra-soppan-har-for-att-stanna

Aftonbladet är en del av

ANNONS

Rekorddyra bensinen här för att stanna

Expert: Därför är bensinen så dyr just nu

Av: Mikaela Somnell

PUBLICERAD: 4 JUNI 2022

Bensinpris

De senaste dagarna har bensinpriset klättrat och ligger nu på rekordhöga 24,18

kronor litern.
Enligt råvaruexperten Christian Kopfer är det höga prisläget något vi kan

behöva vänja oss vid.

– Man kommer inte slå klackarna i taket av förtjusning, säger han.

I veckan steg bensinpriset dagligen och ligger nu på rekordhöga 24,18 kronor litern.

Samtidigt kostar en liter diesel 25,46 kronor. I jämförelse toppade dieseln på 28,22

kronor den 9 mars i år.
Backar man tillbaka bandet till den perioden kunde differensen mellan diesel och

bensin ligga på över fem kronor, men nu är det alltså lite mer än en krona som skiljer.

ANNONS

 

Spara Bostad Pension Privatekonomi FOMY Aktier Fonder

MIN EKONOMI Ämnen

START

SPORT

PLUS

TV

NÖJE

TIPSA

KULTUR

LEDARE

SÖK

KÖP PLUS! LOGGA IN

TISDAG 14 FEBRUARI 2023

Dagens namn: Valentin
2023-02-14 12:59

Bensinpris – därför är rekorddyra soppan här för att stanna

Sidan 1 av 4

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/pWaXRR/bensinpris-darfor-ar-rekorddyra-soppan-har-for-att-stanna

Aftonbladet är en del av

ANNONS

Rekorddyra bensinen här för att stanna

Expert: Därför är bensinen så dyr just nu

Av: Mikaela Somnell

PUBLICERAD: 4 JUNI 2022

Bensinpris

De senaste dagarna har bensinpriset klättrat och ligger nu på rekordhöga 24,18

kronor litern.
Enligt råvaruexperten Christian Kopfer är det höga prisläget något vi kan

behöva vänja oss vid.

– Man kommer inte slå klackarna i taket av förtjusning, säger han.

I veckan steg bensinpriset dagligen och ligger nu på rekordhöga 24,18 kronor litern.

Samtidigt kostar en liter diesel 25,46 kronor. I jämförelse toppade dieseln på 28,22

kronor den 9 mars i år.
Backar man tillbaka bandet till den perioden kunde differensen mellan diesel och

bensin ligga på över fem kronor, men nu är det alltså lite mer än en krona som skiljer.

ANNONS

 

Spara Bostad Pension Privatekonomi FOMY Aktier Fonder

MIN EKONOMI Ämnen

START

SPORT

PLUS

TV

NÖJE

TIPSA

KULTUR

LEDARE

SÖK

KÖP PLUS! LOGGA IN

TISDAG 14 FEBRUARI 2023

Dagens namn: Valentin

2023-02-14 12:59

Bensinpris – därför är rekorddyra soppan här för att stanna

Sidan 1 av 4

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/pWaXRR/bensinpris-darfor-ar-rekorddyra-soppan-har-for-att-stanna

Aftonbladet är en del av

ANNONS

Rekorddyra bensinen här för att stanna

Expert: Därför är bensinen så dyr just nu

Av: Mikaela Somnell

PUBLICERAD: 4 JUNI 2022

Bensinpris

De senaste dagarna har bensinpriset klättrat och ligger nu på rekordhöga 24,18

kronor litern.
Enligt råvaruexperten Christian Kopfer är det höga prisläget något vi kan

behöva vänja oss vid.

– Man kommer inte slå klackarna i taket av förtjusning, säger han.

I veckan steg bensinpriset dagligen och ligger nu på rekordhöga 24,18 kronor litern.

Samtidigt kostar en liter diesel 25,46 kronor. I jämförelse toppade dieseln på 28,22

kronor den 9 mars i år.
Backar man tillbaka bandet till den perioden kunde differensen mellan diesel och

bensin ligga på över fem kronor, men nu är det alltså lite mer än en krona som skiljer.

ANNONS

 

Spara Bostad Pension Privatekonomi FOMY Aktier Fonder

MIN EKONOMI Ämnen

START

SPORT

PLUS

TV

NÖJE

TIPSA

KULTUR

LEDARE

SÖK

KÖP PLUS! LOGGA IN

TISDAG 14 FEBRUARI 2023

Dagens namn: Valentin

2023-02-14 12:59

Bensinpris – därför är rekorddyra soppan här för att stanna

Sidan 1 av 4

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/pWaXRR/bensinpris-darfor-ar-rekorddyra-soppan-har-for-att-stanna

Aftonbladet är en del av

ANNONS

Rekorddyra bensinen här för att stanna

Expert: Därför är bensinen så dyr just nu

Av: Mikaela Somnell

PUBLICERAD: 4 JUNI 2022

Bensinpris

De senaste dagarna har bensinpriset klättrat och ligger nu på rekordhöga 24,18

kronor litern.
Enligt råvaruexperten Christian Kopfer är det höga prisläget något vi kan

behöva vänja oss vid.

– Man kommer inte slå klackarna i taket av förtjusning, säger han.

I veckan steg bensinpriset dagligen och ligger nu på rekordhöga 24,18 kronor litern.

Samtidigt kostar en liter diesel 25,46 kronor. I jämförelse toppade dieseln på 28,22

kronor den 9 mars i år.
Backar man tillbaka bandet till den perioden kunde differensen mellan diesel och

bensin ligga på över fem kronor, men nu är det alltså lite mer än en krona som skiljer.

ANNONS

 

Spara Bostad Pension Privatekonomi FOMY Aktier Fonder

MIN EKONOMI Ämnen

START

SPORT

PLUS

TV

NÖJE

TIPSA

KULTUR

LEDARE

SÖK

KÖP PLUS! LOGGA IN

TISDAG 14 FEBRUARI 2023

Dagens namn: Valentin

2023-02-14 13:28Här rasar bostadspriserna mest – men litet ljus i sikte

Sidan 1 av 8https://www.expressen.se/ekonomi/bostad/jattegap-mellan-kopare-och-saljare-i-prisraset-/

Här rasar priserna på bostäder
mest
BJURFORS Publicerad 23 aug 2022 kl 06.00

MEST SETT

LIVE-TV: Senaste nyheterna med
Expressen TV
Följ senaste nytt i Expressens livesändning –
vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje
vardag och mellan 11 och 20 på helger.

NYHETER
En anhållen för mord och
mordförsök i Örebro

NYHETER
Ukrainare hjälper rysk soldat:
”Stackars idiot”

Di TV ger dig de bästa analyserna och hetaste aktietipsen.
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Det fortsätter vara röda siffror på bostadsmarknaden.
Värst är raset i Stockholm där både villor och bostadsrätter tappat över

tio procent på tre månader, enligt Valuegard.
Mäklare beskriver samtidigt marknadsläget som ”ett stort gap” mellan

köpare och säljare.
– Det finns köpare som tror att priserna gått ner 20–30 procent, säger

Christina Henriksson, regionchef hos Bjurfors. 

Patrik Micu

Nya siffror från Valuegard som släpps i dag visar att prisindex för privatägda
bostäder i Sverige (HOXSWE) fortsatte ned i juli.

Bostadsrättsindex gick ner med 3,3 procent och villaindex med 2,7 procent
sett över hela riket.

I storstadsregionerna är det i Stockholm priserna fallit mest de senaste tre
månaderna. Bostadsrätter är på minus 10,6 och villor har backat med 10,3
enligt index.

Källa: Valuegard

Christina Henriksson, regionchef hos mäklaren Bjurfors, anser att det finns
orealistiska förväntningar både bland köpare och säljare på bostadsmarknaden i
dag.

– En del tror att priserna gått ned 20-30 procent och menar att det är rea på
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Nytt rekord för inflationen iEuropa

Inflationstrycket fortsätter att stiga i Europa. Foto: Aleksander Kalka/TT

+0,74% OMX-S +1,11% DOW  11,08  10,30
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