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Skilda världar på ett bräde
Näringslivstoppar utmanar
barn från Rinkeby – i schack.
Turneringen arrangeras i dag
av Schackakademin och spelas
inför publik på Gallerian
i centrala Stockholm.
Schackakademin har som mål att visa
hur spelet kan fungera som en mötesplats
där vem som helst, oavsett bakgrund och
förutsättningar, kan delta och mötas.
Därför har de initierat en turnering som
arrangeras för första gången i dag.
”Schack är ett utmärkt sätt att under
trevliga former träffa människor av annan ålder, kultur och bakgrund. Spelet
har lärt mig att se andra människors
intressen och tankar och att ha ett strategiskt perspektiv på många beslut
i livet”, berättar Jan Ståhlberg, ordförande i Schackakademin och till vardags
partner på riskkapitalbolaget EQT.

Målet är att turneringen ska kunna bli
ett årligt evenemang, där grupper som
sällan möts på ett naturligt sätt ska föras
samman för att inspireras av varandra.
Först ut är elever från Kvarnbyskolan
i Rinkeby som ställs mot schackess från
näringslivet.
”Vi valde att bjuda in barn från Rinkeby i år för att segrationen tyvärr växer,
och vi ville arrangera ett möte med
människor de i många fall inte har någon
naturlig koppling till och kan lära sig
mycket av. Turneringen är till för att
barnen ska inspireras av yrkesformer de
sällan möter, men även för att de vuxna
ska inspireras av barnen”, säger Johanna Valentin, ledamot i Schackakademin.
Sexton elever och sexton näringslivsoch kulturrepresentanter deltar i turneringen som ska utspelas i tvåmannalag
på tid. En livekommentator kommer
finnas på plats i gallerian.
Från näringslivet deltar bland andra
förre Gambrochefen Sören Mellstig,
entreprenören Christer Sturmark, Hans
Westerberg från Swedbank, Carina Björkefors från Entercard och Christer Fuglesang, Sveriges första astronaut.
”Jag har träffat folk från hela världen
genom schack. Från en fjällstuga i Norge
till ett hotell i Istanbul, till och med från
rymden spelade jag”, säger Christer Fuglesang, ledamot i Schackakademien.

Rekordkorta domännamn till salu

Är du sugen på att ha en av Sveriges kortaste adresser på
nätet? Nu auktioneras det ut ett antal domännamn som
bara har ett tecken. I går la Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) ut 18 stycken .se-domännamn som inte
tidigare har gått att registrera på auktion på Tradera.
Domänerna som läggs ut är 0.se – 9.se samt ett antal
bokstäver. Men alla bokstäver läggs inte ut. Den som
suktat efter till exempel a.se får fortsätta att drömma.
”Vi släpper bara de bokstäver som inte har en koppling
till de gamla länsbeteckningarna”, säger Danny
Aerts, vd för .SE.
Att de auktioneras ut
är en del av arbetet att så
få domännamn som
möjligt ska vara spärrade.
I vintras auktionerade
TILL SALU. Vem köper 0.se?
.SE ut närmare 350
domännamn. Totalt gav de
auktionerna omkring 11 miljoner kronor som har används
till olika internetsatsningar i landet. Mest drog tv.se in,
2 180 500 kronor. Tvåa kom spanien.se med 500 100
kronor medan se.se stannade på 433 400 kronor. Att det
blir lika mycket den här gången tro inte Danny Aerts.
”Det kanske är lättare att se en användning för de
domännamn som vi tidigare har släppt fria genom
auktion”, säger han.
Även behållningen av de nya auktionerna går till olika
nätsatsningar, till exempel skoltävlingen Webbstjärnan.
(TT)

4

koppar

Det bör vara maxintaget av koppar espresso om dagen. Fler kan
vara skadligt för hälsan,
i synnerhet för barn och
gravida kvinnor, enligt en ny
rapport från EU:s livsmedelsmyndighet
EFSA. I rapporten rekommenderar EFSA
att koffeinintaget för en vuxen inte bör överstiga
400 milligram per dag.

Nummerplåt kan få extra bokstav
NY STRATEGI. I årets schackturnering som anordnas av Schackakademin i Gallerian
i Stockholm möter elever från Rinkeby representanter ur näringslivet. FOTO: JONAS BACKLUND
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SCHACKESS. Jan Ståhlberg, Christer Fuglesang och Christer Sturmark.

EXTRA HELGLÄSNING I DAGENS INDUSTRI I MORGON

MLB 84A. Så kan en nummerplåt se ut om om några år.
Eftersom dagens registreringsskyltar är på väg att ta
slut vill Transportstyrelsen framöver kunna lägga till en
extra bokstav.
Sedan början av 1970-talet har svenska bilar haft tre
bokstäver och tre siffror på registreringsskyltarna. Men
trots att det öppnar för över tolv miljoner kombinationer
kommer antalet unika skyltar att ta slut inom några år.
Transportstyrelsens förslag är därför att den sista
siffran ska kunna bytas ut mot en bokstav.
”Vi har funderat på en rad olika lösningar, men det här
är det som vi bedömer är bäst”, säger Christofer Kärrdahl,
som är verksamhetscontroller på myndigheten.
Ett förslag som förkastades tidigt var att helt enkelt
lägga till ett sjunde tecken. Det skulle bli både för dyrt och
omöjligt på de mindre skyltarna. Med förslaget som nu
lämnats till regeringen skulle bara nya bilar påverkas.
Och med nästan 39 miljoner totala kombinationer lär det
nya systemet räcka ett tag.
(TT)

Di Sudoku

Liten härd
guld värd

Rutorna ska fyllas i så att varje rad, vågrätt och lodrätt, och varje
3x3-ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att någon siffra förekommer två gånger.
Lösning finns på sista sidan i dagens tidning.

