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

PARIS

Bodil Sonesson på kamera
nätverksföretaget Axis var 
 kvällens huvudrollsinnehavare 
när hon i måndags belönades 
med fransksvenska handels
kammarens Prix d’Excellence 
för bästa svenska prestation  
i klassen noterade bolag på den 
franska marknaden 2013. 

Bodil Sonesson etablerade Axis Commu-
nication i Frankrike 1996, samma år som 
företaget uppfann den digitala nätverks-
kameran. Många av de samarbetspartner 
som knöts till bolaget då finns fortfarande 
kvar. 

Axis övervakningskameror finns 
numera överallt i Frankrike, från det att 
man landar på flygplatsen Charles de 
Gaulle i Paris tills man handlar sitt bröd 
eller sin medicin. I dag finns lagstiftning 
som säger att alla som hanterar pengar 
ska ha kameraövervakning. 

”Frankrike är en lätt marknad. Här 
finns en ingenjörskultur, en kreativitet 
och en nyfikenhet på ny teknik.”, säger 
Bodil Sonesson. 

Frankrike bas för världsvida affärer
Bodil Sonesson är numera också försälj-
ningsansvarig för hela världsmarknaden, 
indelad i nio regioner. Men hon fortsätter 
att ha sin bas i Frankrike. 

Det är 24:e året som handelskamma-
ren delar ut priset, ofta till något bolag 
inom Investorsfären som Volvo Equip-
ment eller Ericsson. 

”Valet av Axis är positivt på det sättet 
att vi är en ny generation av svenska 
exportföretag. Jag skulle önska att jag såg 
fler sådana företag när jag tittar på den 
franska marknaden”, säger Bodil Sones-
son. 

Babybjörn en vinnare
Björn och Lillemor Jakobsson, grundare 
av Babybjörn, fick priset för bästa svenska 

företag i klassen små och medelstora 
företag. 

Frankrike är Babybjörns näst största 
marknad i Europa och den fjärde största 
i världen. Resesängen är den största för-
säljningsframgången bland fransmän-
nen. 

Jacob Wallenberg årets talare
Handelskammarens traditionella gala-
kväll är årets mest prestigefulla  
fransk-svenska Parismingel. Varje år 
gästas det av en prominent gäst från 
 Sverige,  tidigare bland andra kron-
prinsessan  Victoria och olika regerings-
medlemmar. 

I år var det Investors ordförande Jacob 
Wallenberg, som talade till de cirka  
300 gästerna, av vilka en stor del var 
Investorföretagens franska företags-
ledningar, deras viktigaste kunder och 
 politiska nyckelpersoner:

”2014 får vi en ny EU-kommission  
och ett nytt EU-parlament.” 

”Jag är extremt oroad över de tea 
party-liknande europeiska parter som 
har klivit in på den politiska scenen  
i Frankrike, Storbritannien, Neder-
länderna, Portugal, Ungern, Finland och  
också i Sverige. Jag befarar att de kan  
få upp till en tredjedel av platserna  
i EU- parlamentet”, sa Jacob Wallen-
berg.

Stärkt konkurrenskraft viktigast
Jacob Wallenberg ser EU:s största 
 utmaning i att fortsätta med de struktu-
rella konkurrensfrämjande reformer som 
länder som Italien och Frankrike behö-
ver:

”Om inte, så räcker det med att peka 
på att internationella företag är rörliga 
och kommer att göra sina investerings-
val grundade på arbetsmarknad, 
beskattning, marknadstillträde Det blir 
en  utmaning för oss alla i Europa”, sa  
han. 
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Svenska succéer  
prisades i Paris

GILLAR FRANKRIKE. Bodil Sonesson är  
i dag globalt försäljningsansvarig på Axis, 
men har behållit sin bas i Paris. 
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STORÄLJARE. Makarna Björn och Lille-
mor Jakobsson, grundare av Babybjörn, 
fick pris i klassen för små och medelstora 
företag.

Mike Tyson vill ha tv-roll
Den Stockholmsaktuelle före detta proffsboxaren Mike 
 Tyson vill ha en roll i tv-serien 
”Downton Abbey”.

Det är Shortlist magazine som har 
intervjuat den före detta proffsboxa-
ren i samband med att han kommer 
till London för att uppträda med sin 
pratshow.

”Jag ska snart till West End i Lon-
don med min show. När jag åker till 
Storbritannien kan de kanske ge mig 
en roll i Downton Abbey. Jag gillar den 
serien. Jag är säker på att de kan ge 
mig en roll”, säger Mike Tyson till 
Shortlist magazine, enligt Aftonbladet.

Den 1 april uppträder Mike Tyson 
med sin enmansshow ”Undisputed Truth” på  Cirkus  
i Stockholm.  (di.se) 

Turnerpriset till Frankrike
Den franska konstnären Laure Prouvost har tilldelats det 
prestigefyllda brittiska Turnerpriset. Hon får det för sin 
videoinstallation ”Wantee”. Namnet är en ordlek, men 
 installationen kretsar runt sökandet  efter en fiktiv farfar.

Priset är på 25 000 pund, nästan 270 000 kronor.  (TT) 

Popstjärnan säljer olyckshus
Sångerskan Katy Perry har sålt ”olyckshuset”, där hon och 
den numera frånskilda maken Russel Brand skulle flytta 
in, skriver flera amerikanska medier. Popstjärnan tvinga-
des dock till en kraftig rabatt på lyxvillan i Hollywood.

I juni 2011 köpte Katy Perry en  
1,2 hektar stor fastighet i västra 
 Hollywood till sig och nyblivne 
 maken, komikern Russel Brand. Pop-
stjärnan betalade 42,5 miljoner kro-
nor för det jättelika lyxhuset i medel-
havsstil med utsikt över Los Angeles.

Innan paret hann flytta in sprack 
dock äktenskapet. I december samma 
år skilde de sig. Katy Perry försökte 
sälja huset utanför den öppna mark-
naden, men tvingades i april 2013 
 annonsera ut det. Nu har en köpare 
tagit över villan från 1921, men till ett väsentligt lägre pris 
än vad sångerskan gav. 39 Mkr blev försäljningssumman, 
enligt Mail Online.  (di.se)

Film överlever stjärnans död 
Filmen ”Fast & Furious 7” ska färdigställas och visas trots 
stjärnan Paul Walkers död, skriver BBC News. Den blir 
försenad men det mesta är redan inspelat och  bara kom-
pletteringar återstår. 

Paul Walker spelade åter Brian O’Connor som han har 
gjort i fem av de sex tidigare ”Fast & Furious”-filmerna, 
som kretsar kring gaturacing med extremt snabba bilar.

Att stjärnan i en film avlider under en inspelning har 
hänt flera gånger tidigare. Oftast har filmen räddats 
 genom att manus skrivs om. Heath Ledger avled under 
 inspelningen av ”Doctor Parnassus”, Brandon Lee under 
”Crow”, Oliver Reed under ”Gladiator” och Richard Harris 
fick ersättas av Michael Gambon i rollen som Dumbledore 
i den tredje ”Harry Potter”-filmen.  (TT)

Mike Tyson,  
exvärldsmästare.

Katy Perry, artist.

De älskas av fansen men bespottas 
av kritiker. Några kan i alla fall 
skratta hela vägen till banken. 

Här är bloggprofilerna som tjä-
nar mest.

Modebloggerskorna regerar stort 
i bloggarnas inkomsttopp, som 
har sammanställts av sajten 
nyheter24.se.

Kenza Zouiten tjänar  
i särklass mest. Hon 
deklarerade inkomster 
på nära 2,2 miljoner 
kronor 2012 och för-
svarade därmed sin 
topposition från 
föregående år.

På andra plats, men en bra bit efter, 
kommer bloggerskan Kissie med en 
 taxerad inkomst på strax över 1 miljon 

kronor, skriver nyheter24.se.
Därefter följer i tur och 

 ordning  Isabella ”Blondin-
bella” Löwengrip,  Mag da-
lena Graaf, Sofie Fahrman 
och Michaela Forni, med 
inkomster på mellan 
500 000 kronor och 
knappt 700 000 kronor 
per år.

Bloggosfärens bäst 
betalde man kommer först på 
elfte plats. 

Odd Spångberg, Izabella 
Löwengrips make, driver en 

egen blogg och deklarerade 
inkomster för 356 300 kronor 
2012, skriver nyheter24.se.

Topplistan bygger på 
 taxerade privatinkomster 
2012.  (di.se)

De är bloggarna som tjänar mest

EN FAMILJEAFFÄR. Äkta paret Isabella 
Löwengrip och Odd Spångberg har fram-
skjuna placeringar i inkomstligan.  
 FOTO: JANERIK HENRIKSSON

VINNARE. Mode-
bloggerskan Kenza 
Zouiten tjänar mest 
i bloggosfären.  
 FOTO: FREDRIK SANDBERG
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