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Nytt ridhus kommer stå klart i november
Efter drygt fyra år av väntan kommer
Uddevalla ridklubb få sitt nya ridhus.
Andra veckan i november ska det stå
färdigt.
Taket på ridhuset på Nöthult rasade i början
av 2010 efter ett kraftigt snöoväder. Sedan
dess har det varit en lång process med överklaganden från Skansens ridklubb innan det
nu har börjats bygga.

– Det är ingen idé att älta allt gammalt, nu
ser vi framåt, säger Ulf Eliasson, ordförande i
Uddevalla ridklubb, till Ljungskile Nyheter.
Han säger också att det är viktigt för för
eningens överlevnad i framtiden.
– Det har varit mycket ideellt jobb
senaste åren och alla som har hjälpt
till på olika sätt ska ha ett stort tack.
Ulf Eliasson tror att runt 70 procent av

klubbens medlemmar har försvunnit under
åren man varit utan klubbhus. Många har
sökt sig till andra klubbar.
– Nu är det dags att leta efter nya medlemmar. Kanske vi får tillbaka ett par gamla
ryttare också.Vi är äntligen tillbaka på banan
och konkurrerar, säger en nöjd Ulf Eliasson.
Anthon eriksson
anthon.eriksson.lju@folkbildning.net

Peter Harryson: ”Ser fram emot att komma igång”
I dag gör Peter Harryson tillsammans
med Göteborg Wind Orchestra en
föreställning med Evert Taube i fokus
på Östraboteaterns scen.
Positiva. Ylva Andersson och hennes kurskamrater på fritidsledarlinjen på Ljungskile fokhögskola tycker trainee-jobb på fritidsgårdar är en bra språngbräda. 
Foto: Nils Lindgren

Redan i våras spelade Harryson och
GWO tillsammans, men sommaren har
varit lugn för Peter Harryson som längtat
efter att komma upp på scenen igen.
– Det har varit varmt! Men man ska
alltid hitta något att gnälla på. Jag ser
fram emot att komma igång igen.
Det ska bli riktigt skoj, säger han.
Föreställningen har döpts till ”Bland kejsare, sjömän och glada nudister” efter några
av Taubes verk kommer att involvera såväl
visor som anekdoter om Harrysons möten
med Taube.
– Jag träffade Evert några gånger som ung,
det var en fantastisk upplevelse även om jag
inte kom honom nära. Att bara ha fått prata
med honom några gånger är en ära, säger han.
Peter Harryson hoppas på mycket folk och
glada miner i publiken. När vi ber honom
bjuda på en anekdot redan nu skrattar han
och ursäktar sig.
– Jag vet inte alls vad jag kommer att säga.
Det blir vad som faller mig in i ögonblicket. Om jag säger någonting nu kanske jag
glömmer bort det när jag uppträder. Jag vill
ju inte riskera att göra publiken besviken.

Socialdemokraterna vill satsa
på jobb för ungdomar
Socialdemokraterna går till val med
löftet om att Sveriges ungdomar
ska få det bättre. Deras förslag med
namnet 90-dagars garanti för unga,
vill bland annat förena unga arbets
lösa och Sveriges fritidsgårdar.
90-dagars garantin skulle enligt partiet
skapa 50 000 nya jobb, praktik och
utbildningsplatser för unga arbetslösa.
Nyligen avslöjade partiets ekonomisk-
politiska talesperson Magdalena Andersson
att 7 000 av dessa arbetstillfällen kommer vara som trainee-jobb på landets
fritidsverksamheter.
– Det kan vara ett bra förslag, men det finns
även brister med det. I Uddevalla är maxgränsen på våra besökare 18 år. Det kan
leda till att det blir problem med auktoritet
om även vår anställda skulle vara i samma
ålder, säger fritidsledaren D
 avid Gylfe på
Ljungskile fritidsgård.
Samtidigt medger han att det skulle
behövas fler anställda ute på gårdarna. Själv

är han utbildad fritidsledare och är enbart
timanställd och hans personliga hållning är
att kvalité borde gå före kvantitet.
– Det behövs fler anställda på fritids
gårdarna, men först och främst behöver vi
som är utbildade få chansen till anställning,
menar han.

– Jag tror inte vår utbildning skulle f örlora
på ett sånt här förslag. Tvärt om skulle de
som får sådana trainee-platser kunna studera
hos oss.

fritidshem i Sverige blir det nästan två traineeplatser per fritids. Tanken
med dessa anställningar är att jobba 75
procent och utbilda sig på 25 procent, antingen till fritidspedagog eller att läsa upp
gymnasiebetygen. På 

Ljungskile folkhögskolas fritidsledar
utbildning finns ingen
större oro bland eleverna att förslaget skulle
det göra det svårare för dem att få jobb.
– Det är en bra satsning på ungdomar.
Jag tror det är en bra språngbräda både till
att plugga upp sina betyg och få arbets
erfarenhet, säger Ylva Andersson.

FAKTA:

Med 4 000

jobbar som handledare på
utbildning och ser även hon positivt på förslaget.
Annika Falk som

Emelie Fredriksson
emelie.fredriksson.lju@folkbildning.net

Enligt Socialdemokraterna skulle 90-dagarsgarantin kosta 6 miljarder kronor per år.
Garantin skulle innebära att 50 000 arbetslösa
ungdomar i åldrarna 18-24 år inom 90 dagar
ska vara sysselsatta, antingen i jobb, utbildning eller praktik.

De 50 000 platserna fördelas på följande sätt:
* 32 000 trainee-jobb inom offentlig sektor
* 13 000 utbildningskontrakt
* 5 000 jobb eller praktik i privat sektor (genom offentlig upphandling)
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Varför väljer du att tolka Taube just
nu?
– Taube är alltid aktuell, och borde så
vara. Det finns ingen tid som passar bättre
eller sämre för Evert Taube. Det dröjer ut på
sommaren. Vi vill hålla kvar vid sommarens
toner och varande.

Vinner de rödgröna valet vill S göra verklighet
av förslaget redan från 1 januari 2015.

Adam Norlin Persson
adam.norlin.persson.lju@folkbildning.net

Samspelta. Peter Harrysson gjorde även en turné tillsammans med GWO i våras. 

Foto: David Fredlund
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Här är toppnamnen i Uddevalla

ingen Facebooksida.
Anna-Malin Björk-Joelsson (C)

Björk-Joelsson, 33, bor i en villa i Stenshult. Hon jobbar som kurssamordnare och
har varit aktiv i Uddevallapolitiken sedan
2010. Hennes kärnfråga i valet är medborgarinflytande. Fritiden ägnar hon mycket
åt politiken, men hon gillar också att umgås med sin familj.
Familj: Gift och ett barn.
Taxerad inkomst: 231 600.
Underskott av näringsverksamhet: 38
728 (2013).
Kör: Har ingen bil.
Gilla-markeringar på Facebook: 79.
Henrik Sundström (M)

Ewy Gahnström (V)

Sundström är 41 år och är sedan 2012
kommunalråd i Uddevalla. Han bor med sin
familj i en villa i Ljungskile. Sundström har
under mandatperioden satt upp noll-tolerans mot ungdomsarbetslöshet.
Familj: Gift och tre barn.
Taxerad: 674 600 kronor.
Underskott av näringsverksamhet: 95
030 kronor (2013).
Kör: En Fiat Punto från 2008 och en Subaru Forester från 2013.
Gilla-markeringar på Facebook: 135.

Anna-Lena Heydar (S)

Monica Bang Lindberg (FP)

AnnaTora Huss (MP)

Rolf Carlson (SD)
Har du koll på toppkandidaterna till
kommunfullmäktige i Uddevalla? Här
kommer en kartläggning av de namn
som står högst upp på respektive
partis lista.
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Ewy Gahnström (V)

Gahnström, 63 år, bor i Uddevalla, jobbar
som förskolechef och på fritiden gillar hon
att plocka svamp, läsa, baka och att umgås
med släkt och vänner. I valet är hennes
hjärtefrågor att minska ungdomsarbetslösheten samt att minska barngrupperna i förskolan.
Familj: Två barn.
Taxerad inkomst: 560 500 kronor.
Underskott av näringsverksamhet: 26
227 kronor (2013).
Kör: Peugeot 107 -12.
Gilla-markeringar på Facebook: Har
ingen Facebooksida.

Rolf Carlson (SD)

Carlson, 67, bor i Hafsten och är Sverigedemokraternas förstanamn till kommunfullmäktige i Uddevalla. Tidigare har han
jobbat som fastighetsmäklare. Hans hjärtefrågor är en bättre kunskapsmiljö i skolan
samt att Uddevalla ska vara en stad att åldras
med värdighet i. Han har varit partimedlem
sedan 2012 och vill minska invandringen i
landet med 90 procent.
Familj: Gift och två barn.
Taxerad inkomst: 238 800 kronor.
Underskott av näringsverksamhet: 11
695 kronor (2013).
Kör: Seat -04 och Hyundai Tuscon -04.
Gilla-markeringar på Facebook: Har
ingen Facebooksida.
Anna-Lena Heydar (S)

Heydar, 52, bor i Oxevik, Uddevalla. Hon är
Socialdemokraternas förstanamn till kommunfullmäktige i Uddevalla. Att påta i
trädgården och att resa är hennes främsta fritidsintressen. Miljö, energi och
entreprenörskap rankar hon som sina

viktgaste frågor.
Familj: Gift och 2 barn.
Taxerad inkomst: 315 200 kronor.
Underskott av näringsverksamhet:
5 435 kronor (2012).
Kör: Citroen, Kia Picanto, -12, -12.
Gilla-markeringar på Facebook: Har
ingen Facebooksida.
AnnaTora Huss (MP)

Huss, 36, bor i Ljungskile och är Miljöpartiets förstanamn till kommunfullmäktige i
Uddevalla. Hennes hjärtefrågor är en politik som värnar om människor, djur och
natur. Hon säger själv att barns rättigheter
är något som hon värnar extra mycket om.
Hon jobbar till vardags som verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen.
Taxerad inkomst: 418 200 kronor (2013).
Underskott av näringsverksamhet: -.
Familj: Gift.
Kör: Hushållet äger fem fordon varav tre
bilar; Audi A3 -98, Audi 100 -88 samt en
Volvo V50 -06.
Gilla-markeringar på Facebook: Har

Ljungskile Nyheter finns också på webben: www.ljungskilenyheter.se

57-åriga Bang Lindberg bor i en villa i
Lanesund och är vice ordförande i Kulturoch fritidsnämnden i Uddevalla kommun.
Hennes kärnfråga är skolan och centrumfrågan. Hon är socialliberal och tror på den
fria människan. Hennes politiska förebild
är Maria Leissner.
Familj: Gift och tre barn.
Taxerad inkomst: 568 900 kr.
Underskott av näringsverksamhet:
92 235 kronor (2013).
Kör: Opel Astra, årsmodell 2008
Gilla-markeringar på Facebook: Har
ingen Facebooksida.
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På gång
Hygienvecka
En vecka med fokus på att öka kunskapen
om hygienfrågor. Startar måndag 15/9 kl
10.00 på Bohusläns Musuem och pågår till
och med torsdag 18/9.
Magic in the moonlight
Film. Romantisk komedi av Woody Allen.
Ljungskile folkhögskola tisdag 16/9 kl
19.00. Entré: 80: Häst – säg mej vem du är
Naturpedagogen Jan Uddén leder en
utställning på Bohusläns Museum. Start
onsdag 17/9 kl 17.30. Entré: 80: –
Den stora svamputställningen
Svampexperter berättar om ätliga och oätliga svampar. Utställningen är bemannad
mellan kl 10.00 och 16.00. Från torsdag
18/9 till söndag 21/9.
Bland kejsare, sjömän och glada nudister
Ett porträtt av Evert Taube med Peter
Harryson som recitatör och sång. Startar kl
19.00 på Östraboteatern. Entré: 190:–
Haaks Afterwork
Afterwork på Mortens Krog med underhållningsbandet Haaks fredag 19/9. Bandet
spelar mellan kl 19.00 och 23.00 medan
gratisbuffé finns från kl 16.00.
Skrivglädje och skrivhälsa
Ann Westermark från Skrivarhälsan kommer till Bohusläns Museum för att inspirera
och motivera till att skriva. Föreläsningen
pågår mellan 11.00 och 16.00 på lördagen
20/9.

Magnus Jacobsson (KD)

Jacobsson är gruppledare och kommunalråd i Uddevalla och har under en mandatperiod, mellan 1998 och 2002, suttit i riksdagen. Han bor i en lägenhet i Uddevalla.
I maj 2013 hamnade Jacobsson i ett Facebook-bråk efter att han länkat till en krönika i Aftonbladet där skribenten jämförde
lärare och förskolepersonal med fångvaktare. Länkningen upprörde flera personer
som tyckte det var olämpligt av Jacobsson
att länka till en sådan text.
Familj: Gift och fyra barn
Taxerad inkomst: 459 800 kronor.
Underskott av näringsverksamhet: –.
Kör: Har ingen bil.
Gilla-markeringar på Facebook: Har
ingen Facebooksida.
Anthon Eriksson

Bandet Haaks står för underhållningen
på Mortens Krog.
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Över en miljon
har förtidsröstat
Förtidsröstningen blir allt
populärare bland väljarna. Hittills har
1 114 279 förtidsröster registrerats enligt Valmyndighetens hemsida. En knapp
femtedel av befolkningen i Uddevalla
kommun har redan röstat. På stadsbiblioteket i Uddevalla går i genomsnitt 140
personer och förtidsröstar per dag. Men
med fyra dagar kvar till valet är det fortfarande många som är osäkra på vad de
ska rösta på. Kampen om de sista åtråvärda rösterna mellan partierna trappas
nu upp.
UDDEVALLA.
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Oavsett parti blir biljetten dyrare
biljettpriserna, men inte fullt så mycket som För att öka tillgängligheten för de som
de borgerliga partierna. Socialdemokraterna bor mer avsides kan gång- och cykelvägar
driver frågan om hög tillgänglighet till lågt att byggas ut. För Ljungskiles del finns en
pris för att värna miljön . Miljöpartiet vill 
cykelplan antagen rörande Skafteröds
istället ha fri kollektivtrafik och vill i dags- vägen där trafiksituationen ska förbättras. 
läget inte höja priserna alls. På sikt vill de Henrik Sundström berättar för Ljungskile
sänka priserna.
Nyheter att de arbetar tillsammans med
– Vi vill också försöka sänka först för de Trafikverket i denna fråga.
som behöver det mest, som personer med
– Vi har en gemensam ambition att få
låg pension eller försörjningsstöd, men det till gång- och cykelvägar och kommunen är
kan bli svårt att ordberedd att medfinansiera
na det, säger AnnaTo- Fortsätter vi att bygga projektet, säger han.
ra Huss, kandidat till
kommunfullmäktige,
Folkpartiets kommuut kollektivtrafiken
Miljöpartiet.
nalråd Ralph Steen bemåste biljettpriserna kräftar att även de har
en positiv inställning till
höjas.
I Västra Götalandsregång- och cykelvägar i
Henrik Sundström Ljungskile.
gionen sker ungefär 90
procent av kollektiv
– Det är på agentrafiksresorna till och
dan absolut. Vi d iskuterar
från, samt inom, Uddevalla, Vänersborg/ även framtida gång- och cykelvägar vid
Trollhättan, Göteborg, Borås och Skövde. området kring Skarsjövallen i takt med att
De flesta av resorna är korta vilket gör att de där byggs ut, säger han.
resenärer som har mest nytta av kollektivÄven de rödgröna partierna ser frågan
trafiken bor i eller i närheten av regionens om gång- och cykelvägar som prioriterad.
centralorter. De som bor på landsbygden har Vänsterpartiets
regionfullmäktige
inte samma möjligheter att resa k ollektivt. Jan Alexandersson säger till Ljungskile
Dilemmat blir att höjda biljettpriser kan få Nyheter att det naturligtvis är jätteviktigt
antalet resenärer att minska, samtidigt som att satsa på cykelvägar för att få ner bilismen.
ökade intäkter skulle möjliggöra att fler avgångar och tätare turer.
– Fortsätter vi att bygga ut kollektiv
trafiken måste biljettpriserna höjas. Resenärer
måste betala för tillgänglighet, tillförlitlighet
och bekvämlighet, säger Henrik Sundström,
Jessica Roos Rahmquist
Moderaternas kommunalråd i Uddevalla.

S-kandidat
dömd pedofil
VÄSTSVERIGE .En av Socialdemokraternas kandidater till kommunfullmäktige i
en västsvensk kommun är dömd vid tre
tillfällen för sexuellt ofredande av barn.
Händelserna ska ha ägt rum 2007 då han
dömdes mot sitt nekande, men 2008 och
2010 erkände han händelserna. Kandidaten avtjänade sitt straff i januari 2012
och ställde kort därefter upp i kyrkovalet.
Partiet sägs inte ha haft kännedom om
kandidatens förflutna förrän det uppdagades i media. Han ska nu stängas av
från all partiaktivitet. Personen ska dock
ha informerat partiet om att han blivit
dömd.

Självmord ökar i
Västra Götaland
VÄSTRA GÖTALAND. Under förra året sked-

de 256 självmord i regionen, den högsta
siffran på minst 17 år. I hela landet har
självmorden ökat två år i rad. Den ideella organisationen Missing People har
beviljats 80 000 kronor i bidrag av Västra
Götalandsregionens folkhälsokommitté.
De anses har utvecklat ett kunnande om
förebyggande insatser i sitt sökande efter
försvunna människor. Kommittén har en
nollvision och ser bidraget som ett viktigt steg i arbetet för att minska antalet
självmord i regionen.
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Lödöseborna
får vårdcentral
LÖDÖSE. Nu kan Lödöseborna se fram
emot ett trygghetsboende och en ny
vårdcentral. Det har saknats en vårdcentral i området under tio år, sedan den lades ner 2004.
Vårdcentralen ska ligga i bottenvåningen på en ny byggnad som ska vara
tre våningsplan hög och innehålla 15
lägenheter som ska vara trygghetsboende. Bygglovet klubbades igenom i miljö- och byggnämnden i slutet av augusti
med klar majoritet.
Endast Moderaterna reserverade sig
mot beslutet i linje med tjänstemännens
förslag.

Hallberg vann
i seniordebuten
UDDEVALLA. Konståkerskan Elin Hallberg från Uddevalla vann i helgen sin
första seniortävling någonsin. Arrangemanget, som hölls i Luleå, var årets första
elitserietävling. 19-åriga Hallberg vann
med klara 18 poäng ner till tvåan.
– En kanoninsats av Elin, säger tränaren Ann-Louise Elwing till Bohusläningen.
Hela Sverigeeliten var dock inte på
plats i Luleå, utan två av Hallbergs största
konkurrenter saknades.
Nästa elitserietävling hålls om fyra
veckor.

jessica.roos.rahmqvist.lju@folkbildning.net

Vad tycker du om kollektivtrafikens priser?
Dyrare kollektivtrafik. Sannolikt stiger priserna för kollektivtrafik framöver. I gengäld utlovas fler turer och ökad kvalitet. 
Fotograf: Nils Lindgren

Sannolikt kommer priserna för kollektivtrafiken att höjas inom kort. I
gengäld ökar turer, kvalitet och
tillgänglighet. Även gång- och cykelvägar kan komma att byggas ut så
att människor lättare kan ställa bilen
även om bussförbindelserna är dåliga
där man bor.
De olika partierna vill höja priserna inom
kollektivtrafiken. Hur mycket varierar dock
mellan partierna och det finns två tydliga
skiljelinjer. De borgerliga partierna vill höja

dagens biljettpriser med motiveringen att
vården bör prioriteras framför kollektivtrafiken. Den stora frågan är hur mycket av den
faktiska kostnaden som resenärerna själva
ska stå för. Trots höjningen de borgerliga
partierna vill genomföra kommer kollektivtrafikens priser fortfarande vara kraftigt subventionerade. Regionrådet för Moderaterna
i Västra Götalandsregionen, Gunilla Levén,
menar att satsningar på 
kollektivtrafiken
främst ska gå till fler bussar och tåg, inte till
billigare biljetter.
De rödgröna driver också

Lyssna på våra radiosändningar: www.ljungskilenyheter.se/radio

frågan om att höja

Fiskestopp utanför Tjörn/ Orust

Josefin Henrysson,
Göteborg

Betulia Eriksson,
Ljungskile

Oona Bushe,
Ljungskile

– Självklart önskar jag att
priserna var lägre. Fler skulle
åka kollektivt då. Jag tror att
många tar bilen eftersom det
inte blir dyrare.

– Jag tycker priserna är bra.
Jag åker inte så ofta men
när jag gör det tycker jag att
priserna är okej.

– Jag vet inte så mycket eftersom jag sällan åker kollektivt,
men priserna känns okej. Det
är värre då att bussarna ofta
är sena.

TJÖRN/ORUST. Havs- och vattenmyndigheten meddelar att det är slutfiskat
i ett område i Skagerack. Den aktuella
ytan som har stängts är belägen väster
om Tjörn och Orust, skriver Bohusläningen.
Stängningen trädde i kraft under natten till onsdagen och gäller i tre veckor
framöver. Anledningen är, enligt Ingemar
Berglund på Havs- och vattenmyndigheten, att det finns mycket ungfisk i det
aktuella området. Förbudet gäller alla fiskande fartyg i närheten.

Titta på våra webb-tv-inslag: www.ljungskilenyheter.se/webb-tv
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Bäst i test. Socialdemokraternas valstuga tog hem segern med ett slutbetyg på 4/5. 

Foto: Nils Lindgren

Så här bra är Uddevallas valstugor
Kristdemokraterna

Tillgänglighet: Öppen och rymlig val
stuga med möjlighet att gå in.
Komfort: Fikabord och fyra stolar utomhus samt ytterligare två bord och en stol inomhus vid behov.
Yttre: Enkel och omålad.
Inredning: Ett skrivbord och ett kaffebord.
I övrigt var det väldigt rörigt.
Bonusinfo: Popcorn serverades i muggar.
Dessutom bjöd en av partiets representanter
på livemusik i form av sång och gitarr.
Betyg: 3/5
Centerpartiet

Tillgänglighet: En inbjudande och relativt
rymlig valstuga.
Komfort: Ett bord och en talarstol utomhus i
kombination med två stolar. Dessutom fanns
ytterligare tre stolar inne i stugan. Stort plus
för talarstolen, som stack ut ur mängden
med dess färg och prydlighet.
Yttre: Valstugan var omålad, men det vägdes upp med lagom stora planscher och
flaggor.
Inredning: Smart lösning med barhyllor
längs kortsidorna. Finurligt tänkt. I övrigt
en hel del förvaringsutrymme bara.
Bonusinfo: Delade ut goodiebags inne
hållande valmanifest och disktrasor(!).
Betyg: 3/5
Moderaterna

Tillgänglighet: Inte speciellt inbjudande.
Dessutom stod en fullskalig pappersversion av
Fredrik Reinfeldt i vägen.
Komfort: Tre stolar till förfogande utanför,
plus mängder inomhus vid behov.
Yttre: En mindre, omålad bod som var dekorerad med flaggor, vimplar och planscher.
Inredning: Ett stort bord, en rad hyllor och

dessutom en lampa i taket.
Bonusinfo: Bjöd på kakor.
Betyg: 2/5

Bonusinfo: Bjöd varken på fika eller vatten.
Betyg: 2/5

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Tillgänglighet: Inbjudande och öppen.Stort
plus för att det var städat och prydligt inne i
stugan.
Komfort: Fyra stolar utomhus och ytterligare sex stycken inomhus. Utöver det fanns
tre bord att sitta vid.
Yttre: Omålad och enkel.
Inredning: Väldigt många planscher,
dessutom var det ena bordet prydligt dekorerat med en ljusblå duk som
agerade underlägg åt all information.
Bonusinfo: Bjöd på kaffe och det enda
partiet som verkade prioritera ordning och
reda.
Betyg: 3/5

Vänsterpartiet

Tillgänglighet: En smal dörr som leder in
i husvagnen. Inte speciellt inbjudande.
Komfort: Fyra stolar och två bord utanför.
Yttre: En husvagn av äldre modell.
Inredning: Som en husvagn, mer eller
mindre, med en rundsoffa och ett bord.
Svårt att röra sig där inne på grund av husvagnens storlek.
Bonusinfo: Husvagnen var en nödlösning
då partiet inte hade tid att ordna fram en
valstuga. Delade ut godis.
Betyg: 2/5

Tillgänglighet: Väldigt inbjudande. En
liten och ordnad trappa upp till dörren, där
tre röda mattor tog vid.
Komfort: Tre stolar inne, lika många utomhus. Två bord ute och ett inne, samt en
trappa att sitta på.
Yttre: En klassisk stuga, röd med vita knutar och trätrappa.
Inredning:Tre röda mattor,matchande gardiner och bordsdukar gav ett varmt intryck.
Bonusinfo: Bjöd på både karameller, kex,
kaffe och vatten.
Betyg: 4/5
Tillgänglighet: Mer av ett förvarings
utrymme än en valstuga.
Komfort: Två stolar, varav den ena alltid
var upptagen en av partirepresentant.
Yttre: Målad i grönt och gult, vilket gör
att den verkligen sticker ut. Matchades med
lagom stora planscher.
Inredning: Obefintlig. Mest kartonger,
lådor och ihoprullade planscher.
Bonusinfo: Bjöd på både ekologiska äpplen och godis.
Betyg: 3/5
Tillgänglighet: Stor och rejäl ingång.
Enkel och funktionell stuga.
Komfort: Två stolar och ett bord ute, ett
större bord inomhus.
Inredning: Väldigt enkel. Ett middagsbord,
annars mest smågrejer.
Yttre: Omålad träbod med planscher.

Folkpartiet

Sverigedemokraterna

Christopher Grönlund
christopher.gronlund.lju@folkbildning.net

Nästa nummer kommer XXXdagen
torsdagen den XX
11 september.

