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Året är 2017 och Stefan Löfven är statsminister. I Tyskland vill den nystartade Rörelsen införa ett
samhällssystem som frigör tid och minskar kapitalets makt över människor och miljö. Nu föds samma tanke
även i Sverige. Folk samlas i tusental på gator och torg.
En utmaning för hela Europa men också för socialdemokraten Anders Bergman som känner trycket från
avhoppade partikamrater och pressas av kommunisten Mia Lundström när deras vägar åter möts.
I Sverige 2017 förfinar John Lapidus sin politiska romankonst. Han har tidigare skrivit Missionärerna (2004)
och De Modlösa (2009) som utspelar sig i Zimbabwe respektive Nicaragua där han verkat bland annat som
biståndsarbetare. Nu återkommer han med en roman som bottnar i djupt samhällsengagemang och pågående
forskning i Ekonomisk Historia.
Sverige 2017 är allt annat än en dystopi. Men inte heller någon utopi. Snarare ett fullt möjligt scenario.

John Lapidus är ekonom och författare.
Han är född 1973.
Sverige er Nordens største og mest folkerike land. Landet har store ressurser i form av tømmer, mineraler og
vannkraft. Dette har gjort det mulig å utvikle. Fjord Line tilbyr ferge mellom Bergen, Stavanger, Kristiansand
og Langesund til Hirtshals i Danmark og fra Sandefjord til Strömstad i Sverige. I tillegg til forbindelsene til og
fra Norge har Sverige mange forbindelser til Danmark. Fjerntog fra Göteborg eller Stockholm med
Intercitytog eller X2000.
03.06.2017 Salten Brukshundklubb Støverveien 33 B 8030 Bodø salten.brukshund@klubb.nkk.no
Margineanu, Calin Bodø (Romania) Manuell: 22.05.2017 Arrangerer dansekurs, dansefester, dansecamper og
dansereiser, basert på frivillighetsarbeid. Alle interesserte kan delta. Vår drivkraft er egen danseglede, og. *
Måldatoer juni 2017 * Nedenfor måldatoer for seismiske hendelser & tsunamier, terror & flyhendelser,
stjernedød osv. Jeg tar med skjelv på mellom 6,0 til 9. Røkland med klar seier i South swedish Rally Detaljer
Skrevet av Preben Berg Publisert 28. mai 2017 Opprettet 28.
mai 2017 Sist oppdatert 28. mai 2017 Onsdag 24. mai fikk vi besøk av 450 elever og lærere som med stor iver
og kjempe innsats deltok i matematikktivoliet vårt. 06.06.2017 Les mer Hver dag frem mot seriestart vil VG
Sporten presentere tabelltips for Eliteserien 2017. Juva og Svea tror Vålerenga havner på 4. plass i Eliteserien
2017. Biler generelt mye dyrere i Norge enn i Sverige.
Men det finnes noen unntak.
Som denne: Elbilen Renault Zoe.

