Föreningsbidrag i fara

Integrerande mässa

Uddevalla kommun kan ge
bidragsstopp till föreningar.

Kultur- och integrationsmässan
i Uddevalla lockar till möten.
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Oktober är rosa
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är igång igen.

Sidan 7
Foto: Emma Liimatainen
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Snuviga
näsor och
polotröjor

Krönika:

Tänk bullar, inte död
Nej, nu väljer jag att ta på mig skygglapparna. Jag är trött och matt, och går omkring med en ständig känsla av svagt illamående. All ond, bråd död tar alltid
musten ur mig. Jag bryr mig alldeles för
mycket, följer nyheterna med trött blick
och fingrarna nervöst grävande i handflatorna. Det är bra att hänga med i svängarna, att hålla koll på omvärlden. Men det
blir lätt för mycket.

H

östkylan har sakta börjat smyga sig in i
stugorna i Ljungskile men det är inget
som märks hos oss på redaktionen. Trots att
många hade snuviga näsor och krassliga halsar arbetade vi som ingenting. Med stickade
polotröjor och regntåliga jackor begav vi oss
ut för att hitta de bästa nyheterna till veckans nummer.

EN AV VECKANS större händelserna är Kultur- och integrationsmässan på lördag som
Ljungskile Nyheter gjort ett uppslag om.
Vår reporter Elin Gustafsson åkte hem till
Sten-Åke Lyngstam från Ljungskile Rotaryklubb som är en av de som kommer ställa
ut. På samma uppslag kan ni läsa om bristen
på faddrar i Uddevalla och vad det innebär
att vara fadder.

kan ni också läsa om veckans största utrikeshändelser. Bland annat kan
vi läsa om krisen i Spanien och Katalonien
som vår reporter Melker Tollstén skrivit om.
I DETTA NUMMER

VI ÄR VÄLDIGT tacksamma för alla tips vi har
mottagit och vi uppmanar er att fortsätta
skicka in fler.Vi tar emot tips och tankar på
ln@ljungskile.org.
Gör som vi på redaktionen och mys till
det med en kopp kaffe och njut av höstvädret med en rykande färsk uppslaga av
Ljungskile Nyheter.

EMMA LIIMATAINEN
Nyhetschef

BARA FÖRRA VECKAN intog en hop nazister
Göteborgs gator, och några dagar senare
bestämde sig en amerikan att ta livet av
58 personer. Och ingen vet varför. Sedan har vi också det pågående kaoset i
Spanien, där röstningen om Kataloniens
självständighet gick överstyr. Poliser som
misshandlade röstare, upplopp och allmänt kaos.

PRISUTDELNINGEN 2016. Nu är det klart vilka som ska stå på scenen 2017. Foto: Pi Frisk, © Nobel Media AB
UDDEVALLA STADSHUS. Nu ska kommunen se över sina föreningsbidrag.
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Uddevalla kommun ser
över föreningsbidragen
I Uddevalla kommun har frågan kring
föreningsbidrag fått liv igen. Kulturoch fritidsförvaltningen har tidigare
hotat islamiska centret i Uddevalla
med bidragsstopp på grund av en
odemokratisk paragraf i stadgarna.
– Det finns speciella bestämmelser
som vi inte anser är demokratiska,
säger Katarina Hansson.
Uddevalla kommun är inte ensamma om
att diskutera frågan kring föreningsbidrag.
Flera kommuner i Sverige har infört stopp
för religiösa och partipolitiska verksamheter, bland annat Halmstad, Göteborg,
Malmö och Stockholm. Anledningen till
att man valt att slopa föreningsbidraget för
religiösa och partipolitiska verksamheter är
för att medborgare ifrågasätter den typen
av bidrag och av demokratiska skäl.
– I detta fall har dialogen pågått i många

Det är vi som gör Ljungskile Nyheter som papperstidning:

Elin
Gustafsson
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år. Vi har tagit hänsyn till stadgeändringar hos Islamiska centrets förening, som vi
inte anser är demokratiska. Det handlar
om hur de valt att fördela rösterna mellan
medlemskapen, säger Katarina Hansson,
förvaltningschef för Kultur- och fritid i
Uddevalla.
Charhabil
Harfacha har ifrågasatt kommunens syn på
demokrati och säger sig vara kritisk till den.
– Vad är skillnaden mellan en idrottsförening och en religiös förening? Det låter
odemokratiskt på något sätt i mina öron,
säger Charhabil Harfacha till P4 Väst.
Ljungskile Nyheter har bett Charhabil
Harfacha om en kommentar, men han har
valt att avstå.
ISLAMISKA CENTRETS ORDFÖRANDE

EMMA LIIMATAINEN
emma.jl16@edu.ljungskile.org

Tipsa oss: ln@ljungskile.org

Nobelpristagarna utsedda
Under veckan som gått har nästan alla
Nobelprisvinnare utsetts. Trenden för
2017 års vinnare: Triss i treklöver av män.
Nobelveckan inleddes på måndagen med
att tillkännage att tre amerikaner vunnit nobelpriset i medicin. Detta fick Jeffrey Hall,
Michael Rosbash och Michael Young för
att de “lyckats lyfta på locket till cellernas
inre klocka och kunnat visa hur den fungerar,” skriver Nobelförsamlingen i ett pressmeddelande.
UNDER TISDAGEN MEDDELADE Nobelkommittén vinnarna av Nobelpriset i fysik. Detta gick också det till tre amerikaner - Kip
Thorne, Barry C. Barish och Rainer Weiss
för ”banbrytande forskning om gravitationsvågor.” Onsdagens tillkännagivande

handlade om priset i kemi. Detta gick till
ytterligare tre män: fransmannen Jacques
Dubochet, holländaren Joachim Frank och
britten Richard Henderson. De fick priset
för att de revolutionerat biokemin.
UNDER TORSDAGEN PRESENTERADES vinnaren
för en av de mer kända priserna, nämligen
Nobelpriset i litteratur. Det gick till britten Kazuo Ishiguro. Han är känd för bland
annat romanerna ”Never Let Me Go” och
”Återstoden av dagen.” Under fredagen
kommer vinnaren av Nobels fredspris att
presenteras.

DET ÄR I sådana här tider som man måste
fokusera på de positiva saker som faktiskt
händer. Speciellt då hösten lägger sitt mörka täcke över en, kan det nästan kännas
som att man kvävs ibland. Så låt oss då påminnas om några mer positiva saker.

•

Kanelbullens dag ägde rum den här
veckan. Missade man att fira detta kan
man alltid knata ner till den lokala matbutiken och köpa sig några bullar och
fira lite i efterhand. Det gör inget.

•

Nobelpristagarna presenteras den här
veckan. Priserna i bland annat medicin,
litteratur och kemi går till människor
som gjort enastående prestationer inom
sitt ämne för att hjälpa mänskligheten.
Sedan får vi inte glömma Nobels Fredspris som presenteras under fredagen.

•

Det hemska vädret ger oss en ursäkt till
att sitta inne i soffan med en filt över
oss, en god bok i handen och en kopp
hett te. Skulle det mot förmodan bli bra
väder, så finns det nog en och annan
svamp kvar ute i skogen som väntar på
att bli plockad.

•

Det är mindre än 90 dagar kvar till det
nya året, om man nu är trött på 2017.

MALIN SÖDERBERG
malin.jl16@edu.ljungskile.org

FAKTA

Detta är Nobelpriset
Det delas ut av Nobelstiftelsen, som
grundades år 1900. Detta efter Alfred
Nobels sista önskan att hans förmögenhet skulle gå till att prisa de som
gör ”störst nytta till mänskligheten.”
Nobelfesten hålls den 10 december i
Stockholm. Då delas priserna ut och
den storartade Nobelmiddagen hålls

med digniteter från hela världen.
Några kända svenskar som fått motta
priset är bland annat Selma Lagerlöf,
Dag Hammarskjöld och Hjalmar Branting. Senast en svensk fick ta emot ett
Nobelpris var 2015 då Tomas Lindahl,
som tillsammans med två andra fick ta
emot prieset i kemi.

Källa: Wikipedia

malin.jl16@edu.ljungskile.org

Malin
Söderberg
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Svårt att få faddrar till Uddevalla kommun
Det är nu ett år sedan Göteborgs
Räddningsmission startade ett
samarbete med Uddevalla kommun
om fadderskap för ensamkommande
ungdomar. Under det senaste året har
dock svårigheten att få tag på faddrar
ökat – och i Uddevalla nådde man
knappt det utsatta målet.

”Framtiden är något vi
skapar tillsammans”
Fem scener, ett fullspäckat schema
och över 40 olika utställare. På lördag
kommer för första gången någonsin
en Kultur–och integrationsmässa att
hållas i Uddevalla. Det kommer bjudas
på allt från dans och teater till seminarier och föreläsningar. Syftet är att låta
människor mötas.

vuxit sig större och större. Enligt Linnea
Lindgren handlar integration och inkludering inte bara om att de nyanlända ska lära
sig språket – utan också hur framtiden ska
formas tillsammans.
– Det handlar även om att volontärerna,
de nyanlända och allmänheten ska lära sig av
varandra. Därför anordnar vi den här mässan
i helgen.

Själva idén uppkom för drygt ett och ett
halvt år sedan i samband med att integrationsnätverket ”Tillsammans för inkludering” startades. Nätverket består av olika
verksamheter och föreningar i Uddevalla,
som alla på något sätt arbetar med integration. Enligt Linnea Lindgren, integrationssamordnare i Uddevalla kommun, har dock
de olika föreningarna i nätverket bitvis haft
svårt att nå ut till sina målgrupper.
– Vi i nätverket har ju regelbundna träffar, men vi har aldrig haft ett möte med
allmänheten på det här sättet, säger Linnea
Lindgren.
De har framför allt diskuterat behovet av
en mötesplats för att främja integration och
kultur i samhället, och på lördag är det alltså
premiär för en Kultur- och integrationsmässa på Bohusläns museum i Uddevalla.

TILL MÄSSAN KOMMER utställare från ungefär
40 olika föreningar, som med ett välfyllt
program kommer att ta plats på fem olika
scener. Några av de som ställer ut på lördag är Ljungskile Rotaryklubb. Sten-Åke
Lyngstam, som är medlem i klubben, ser
fram emot lördagen.
– Vi kommer bland annat att ha en provapå aktivitet där vi går igenom hur det kan gå
till på ett språkcafé. Då får man bland annat
göra olika övningar, säger han.
Tillsammans med Skansen Rotaryklubb
Uddevalla kommer de även att ha en utställning där de helt enkelt informerar om
klubbens olika integrationsprojekt.

ÄNDA SEDAN NÄTVERKET började planera förra
året har idén om en integrationsmässa bara

FÖR STEN-ÅKE LYNGSTAM är lördagens mässa en
förutsättning för att en ny del av samhället
ska få växa fram på ett så bra sätt som möjligt.
– Vi hoppas såklart att så många som möjligt kommer till mässan och tar del av allt arbete som faktiskt utförs, vilket kanske annars

Foto: Emma Liimatainen

inte tas upp så ofta, säger han och fortsätter:
– Vår drivkraft är att de människor som
kommer hit ska komma in i samhället så
snabbt som möjligt. Det är väldigt roligt att
få vara med skapa en mötesplats för både
svenskar och nyanlända. Det kommer verkligen att bli en jätteintressant dag.
ENLIGT LINNEA LINDGREN är just möten mellan
människor A och O för att främja integration.
– Syftet med mässan är framförallt möten mellan människor med olika kulturer,
föreningar och verksamheter. Vi vill att
människor ska lära sig av varandra och få
bättre kunskap om hur framtiden ska formas på bästa sätt – då det är någonting som
vi skapar tillsammans.
BÅDE LINNEA LINDGREN
och Sten-Åke
Lyngstam hoppas att Kultur- och integrationsmässan kan bli ett återkommande
event. Men det återstår att se efter lördagen.
– Det är ju första gången som vi gör detta,
och beroende på deltagandet vid mässan får
vi se hur det blir framöver. Först och främst
vill vi se till att bibehålla det nätverket som
vi har bildat – vilket också är en förutsättning för liknande evenemang i fortsättningen, säger Linnea Lindgren.

ELIN GUSTAFSSON
elin.jl16@edu.ljungskile.org

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

– Målet var att vi skulle få ihop 25 faddrar
under ett års tid till Uddevalla. Nu har vi
20 stycken som har
matchats sig vilket är
bra – men inte tillräckligt, säger Emma
Sandwall från Göteborgs Räddningsmission.
Behovet av fler faddrar i Uddevalla kommun är alltså stort. Enligt Emma Sandwall är
brist på faddrar även en
genomgående trend i
liknande verksamheter
runtom i Sverige.


MEN VAD INNEBÄR det då att vara fadder? Enligt
Emma Sandwall är det först och främst ungdomens behov som står i fokus.Vid matchning av fadder försöker man också hitta någon gemensam nämnare som kan skapa bra
förutsättningar för en fadderrelation.
– De enda kraven vi har för just fadderskap är att man ska vara minst 18 år, ha en
egen bostad och att man ska träffa fadderungdomen minst en gång i månaden, säger
hon.

I UDDEVALLA kommun
finns det faddrar i
olika åldrar. Eftersom de ensamkommande ungdomarna
kanske varken har
syskon,
föräldrar
eller mor- och farföräldrar i livet finns
det också ett behov
av faddrar i alla åldrar. Två av de som är
faddrar i Uddevalla är AnnaTora och
Foto: Privat. Johannes Huss. De
har sedan våren 2016 varit faddrar åt en afghansk
Varför tror du att det
”...men jag skulle
pojke.
är brist på faddrar över
säga att behovet av
– Efter hösten 2015
lag?
– Jag vet inte exakt vad
faddrar snarare är kände vi att ville hjälpa
till på något sätt. Specidet beror på. Men det går
ännu större idag.” ellt för de ensamkomatt se stora skillnader från
ungdomarna,
2015 när flyktingvågen
EMMA SANDWALL mande
eftersom de är en av de
var som mest omfattande.
grupper som kanske är i
Då var det väldigt många
som visade sitt intresse och ville hjälpa till. mest behov av stöd, säger AnnaTora Huss.
Många tänker kanske inte på att det finns ett
lika stort behov nu som då, men jag skulle DE BRUKAR TRÄFFAS ungefär varannan vecka.
säga att behovet av faddrar snarare är ännu Och när de ses gör de allt från kortare utflykter till mer vardagliga saker. Då Annastörre idag, säger hon och fortsätter:
– Direkt när man kommer hit som flyk- Tora och Johannes Huss har småbarn kan
ting är det ju så mycket annat som är viktigt, det till exempel vara ett besök på lekplatsen
så som skola och språk. När allt det grund- eller bara att äta tillsammans.
– Vi märker också att det mer vardagliga
läggande har landat lite så ökar också behoär väldigt viktigt, och det är värdefullt för
vet av ett kontaktnät i Sverige.

både honom och oss. Barnen tycker också det är roligt när han är med. Det viktiga
är att finnas där och vara en guide till det
svenska samhället.
ENLIGT ANNATORA HUSS är fadderskapet viktigt
för att knyta svenska kontakter, men också för att ta lärdom av andra kulturer. Till
exempel att ta del av hans tidigare livserfarenheter.
– Vi har pratat om att det vore roligt att
bygga en lerugn tillsammans. När han bodde i Afghanistan arbetade han på ett bageri
som hade precis en sån.
I övrigt brukar de inte prata så mycket
om hans tidigare liv och väg till Sverige.
– Vi pratar om det ifall han tar upp det.
Men annars fungerar vi mer som en trygg
punkt. Även om vi aldrig kan ersätta hans
tidigare familj så blir vi lite som en extrafamilj som han kan anförtro sig till och ha en
lite vanlig vardag med, säger AnnaTora Huss.
SYFTET MED FADDERSKAP är helt enkelt att utveckla en vänskapsrelation och en svensk
kontakt. Enligt Emma Sandwall är målet
långvariga relationer,
– Vårt syfte är också att möta de behov
som ensamkommande ungdomar har att
lära känna svenskar, prata mer svenska och
på så vis etablera en kontakt i Sverige.
UNDER ÅRET HAR Göteborgs Räddningsmission som tidigare nämnt haft svårt att rekrytera faddrar i Uddevalla. Men på lördag kommer de att vara på plats under Kultur- och
integrationsmässan i Uddevalla, för att prata
om just fadderskap och vad det innebär.
– I samband med mässan kommer vi även
att starta en grupp på facebook, “Gilla fadder”, i vilken vi kommer att dela information om hur vi arbetar. Och förhoppningsvis får vi fler faddrar efter helgen.

ELIN GUSTAFSSON
elin.jl16@edu.ljungskile.org

Hallå där...
...Max Näpel från musiklinjen på
Ljungskile folkhögskola som kommer
att medverka på lördagens Kultur- och
integrationsmässa.

Har du några förväntingar inför dagen?
– Jag hoppas på att det blir en schysst spelning med mycket glädje och kärlek.

Vad kommer ni att göra under lördagens mässa?
– Vi ska spela tre låtar under ungefär tjugo
minuter. Det kommer att bli jazzigt med en
blandning av både gammalt och nytt.

Vad tycker du om initiativet till en
Kultur- och integrationsmässa?
– Jag tycker absolut att det är jättebra. Det
behövs verkligen initiativ som detta och det
ska bli riktigt kul att få medverka.
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Största amerikanska massskjutningen i modern tid

Det var från ett hotellrum på 32:a våningen
som gärningsmannen sköt. Kort efter dådet
hittade polisen honom i hotellrummet där
han hade tagit sitt liv. Efteråt har polisen hittat sammanlagt 47 skjutvapen i rummet och
i hans hem.
GÄRNINGSMANNEN VAR SEDAN

för polisen. Motivet för dådet är ännu okänt.
– I nuläget ser vi ingen koppling till någon internationell terroristgrupp, säger
FBI-agenten Aaron Rouse, enligt New York
Times.
Trump uttalade sig
på Twitter dagen efter där han kallar skjutningen för ”fruktansvärd”. Han sände sina
“varmaste kondoleanser och sympatier” till
offren och de familjer som drabbats.
USA:S PRESIDENT DONALD

EMMA LIIMATAINEN
emma.jl16@edu.ljungskile.org

tidigare okänd

Lågt deltagande när
katalanerna röstade
Genom åren har mängder med omröstningar och olika manifestationer
ägt rum i syfte att göra Katalonien
självständigt. Frågan är komplex och
har rötter långt tillbaka i historien.

Den senaste folkomröstningen som ägde
rum i veckan kantades av våldsamma konfrontationer mellan väljare, demonstranter
och polis.Valdeltagandet bland de drygt 5,3
miljoner människor med rösträtt var lågt
och enbart 42 procent röstade. 90 procent
av de som röstade, gjorde det dock för självständighet.
OMRÖSTNINGEN HAR ANKLAGATS för att vara
olaglig och Spaniens premiärminister Mariano Rajoy sade i spansk tv att katalanerna
lurats till att delta i en olaglig omröstning.
Även den spanske kung Felipe VI slog i ett
tal till nationen trots att det rörde sig om en
olaglig handling. Frågan om självständighet
har länge varit en öm punkt och en stor del
av katalanerna har under lång tid känt sig
diskriminerade av den styrande regeringen
med säte i Madrid.
EFTER OMRÖSTNINGEN GICK

den katalanske re-

geringschefen Carles Puigdemont ut och
meddelade att Katalonien inom kort kommer att utropas som självständigt. Om det
sker har Niklas Bremberg statsvetare vid
Utrikespolitiska institutet en teori om vad
som kan hända.
– Då kan man tänka sig att Madridregeringen helt enkelt upphäver det katalanska
självstyret i syfte att tvinga fram ett nyval
i Katalonien. Det är fortfarande spekulationer, vi vet inte vad som ska hända, men det
är ett högt spel från båda sidor, säger han
till TT.
MELKER TOLLSTÉN
melker.jl16@edu.ljungskile.org

FAKTA

Katalonien

Huvudstad: Barcelona
Invånare: Cirka 7,5 miljoner
Språk: Katalanska, Spanska
Aktuellt: Demonstrationer och folkomröstning för att bryta sig loss från
Spanien och bli självständigt
Källa: ine.es

Ulf Kristersson valdes i dagarna till ny partiledare för Moderaterna. Något som MUF:s distriktsordförande
i
Göteborg, Hanna
Friberg, ställer sig positiv till.
Ulf Kristersson tillträdde posten som
partiledare den första oktober. Efter att
ha nominerats av en enig valberedning.
Tidigare har 53-åringen bland annat
varit aktiv inom moderaternas ungdomsförbund och som riksdagsledamot.
– Jag tyckte det första talet han höll var
jättebra. Det låg i linje med vad som enligt mig saknats i Moderaterna. Han var
tydlig och gick på djupet där han presenterade en bred bild av hur samhället
ska se ut, säger Hanna Friberg.

Ingela Karlsson,
Ljungskile:
– Ja det har jag gjort. Jag har köpt
ett Rosa Band, och har även tidigare år sålt Rosa Band i Malmö.

Rehabmottagning
öppnas i Ljungskile
Sedan 2010 har det inte funnits någon
mottagning för patienter i behöv av rehabvård i Ljungskile. Nu har norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland gett godkänt att arbeta för en ny
rehabmottagning i Ljungskile. Tidigare
har Ljungskileborna behövt åka minst
två mil för att komma till närmaste rehabenhet.
Enligt Gunilla Jonsson, verksamhetschef för Närhälsan i Tanumshede, är en
ny rehabmottagning något som de arbetar aktivt med som de hoppas ska bli
klart till nästa år.
– Vi på Närhälsan arbetar idag för att
det ska bli en ny enhet i Ljungskile och
vi hoppas att den kan starta redan någon
gång under 2018, säger Gunilla Jonsson.

Stor risk för
utbrändhet på NÄL
I drygt ett år har Arbetsmiljöverket sett
över NU-sjukvården och överbeläggningen på NÄL. Nu hotar myndigheten
med vite på 100 000 kronor om problemen inte åtgärdas innan sista oktober.
På avdelningen för akutmedicin och
på infektionskliniken på NÄL är arbetsbelastningen så hög att personalen
riskerar att bli sjuk. Niklas Claesson är
kommunikationschef på NU-sjukvården och menar att problemet ligger i
att för få personer söker tjänsterna på
NÄL.
– Vi hade gärna anställt mer personal,
framför allt sjuksköterskor, säger han.

Lyssna på våra radiosändningar: www.ljungskilenyheter.se/radio
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Enkät: Har du stöttat
Rosa Bandet i år?

Moderaterna får
ny partiledare

Utrikes
Det var på söndagskvällen som en
gärningsman öppnade eld mot publikmassan på countryfestivalen Route
91 Harvest i Las Vegas. Med minst 59
döda och omkring 500 skadade är dådet en av de värsta masskjutningarna i
amerikansk historia.

LJUNGSKILE NYHETER
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KAMPANJ. Enligt apotekschef Erik Hammerkast går de rosa banden åt.

Foto: Emma Liimatainen

Sverige tillsammans
mot bröstcancer
Varje oktober genomförs Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för att
uppmärksamma bröstcancer. Årets
smyckesdesigner för Rosa Bandet är
Efva Attling med slagordet “Beat it”.
Runt 61 000 personer i Sverige får varje
år besked om att de har cancer. Av dem får
ungefär 8 000 bröstcancer, som är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Men
tack vare forskning är chansen idag god
för att överleva. Sedan 80-talet har andelen överlevande ökat från drygt 60 procent
till över 80 procent. Men även om andelen
överlevande ökar, avlider fortfarande ungefär 1 400 svenska kvinnor årligen. Rosa
Bandet-kampanjen satsar stort på att sprida
kunskap om bröstcancer och framförallt hur
man kan förebygga bröstcancer.
INFÖR 2016 GENOMFÖRDES en undersökning
på mammografiverksamheter i Sverige som visade den akuta personalbristen
inom mammografivården. Inom ett par år
beräknas en tredjedel av bröstradiologerna
och en fjärdedel av mammografisjuksköterskorna gå i pension. Genom att sprida
undersökningen och resultaten via sociala

medier hoppas man på att lösa bristen. Ett
av målen är att göra det attraktivare att arbeta inom vården.
pågår under hela
oktober månad. Under perioden går företag,
organisationer och privatpersoner ihop för
att engagera sig. Större företag som Apoteket och ICA arbetar aktivt med kampanjen.
Handlar man produkter som märkts med
Rosa Bandet-symbolen går en viss summa
till kampanjen. På Apoteket i Ljungskile
har försäljningen av Rosa Bandet-rosetten
gått bra i år, något som apotekschefen Erik
Hammerkast tycker är bra.
– Det är självklart jättekul och framför
allt positivt att vi får vara med och tjuvstarta
Rosa Bandet-kampanjen. Förra året sålde vi
så mycket att vi till och med fick beställa
hem fler Rosa Band, och i år verkar de också gå åt.Vi har bara ett fåtal kvar, säger Erik
Hammerkast.
ROSA-BANDET KAMPANJEN

EMMA LIIMATAINEN
emma.jl16@edu.ljungskile.org

Niklas Martinsson,
Ljungskile:
– Ja, jag är också månadsgivare till både
Rosa Bandet och Barncancerfonden.

Ida Stenari,
Ljungskile:
– Jag är inte månadsgivare, men jag
har absolut tänkt bli det. Jag har precis flyttat hit från Norge så har
inte hunnit fixa något sånt än.

Titta på våra webb-tv-inslag: www.ljungskilenyheter.se/webb-tv
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Uddevalla kommun utbildar
egna klottersanerare
Nu ska klottret bekämpas ordentligt
i Uddevalla kommun – och det med
egna resurser.
Uddevalla kommun ska nu försöka slå två
flugor i en smäll med klotterbekämpningen. Först och främst ska fyra-fem personer
som idag står utanför arbetsmarknaden,
utbildas till klottersanerare. Dessa personer kommer jobba direkt för Uddevalla
kommun. Förhoppningen är att göra saneringsprocessen inte bara billigare, utan
också snabbare. Utbildningen är en så
kallad arbetsmarknadsåtgärd, som är till
för att hjälpa fler personer att komma in
på arbetsmarknaden. Delar av klottersaneringen kommer dock fortsättningsvis att
utföras av externt upphandlade parter,
samt av gatu- och parkpersonal. Den nya
gruppen klottersanerare förväntas starta
sitt arbete vid årsskiftet.
PROJEKTET STARTAR SOM en del av det nollvisionsprogram mot klotter som kommunfullmäktige tidigare tagit beslut om. Med
projektet hoppas politikerna kunna sänka
kostnaderna för främst barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Satsningen handlar inte bara
om Uddevalla tätort, utan hela kommunen.

SKA SANERAS. Snart är kanske klottret i Ljungskile bortstädat.

Foto: Emma Liimatainen

– Om det klottras i centrala Ljungskile
ska det så klart städas där också, säger Stefan
Björling, centrumsamordnare på samhällsbyggnadsförvaltningen vid Uddevalla kommun. Ljungskile är en viktig del av kom-

munen, så det är klart att det ska se snyggt
ut även där.

Kultur- och integrationsmässa
Bohusläns museum i Uddevala, 7/10
kl. 10-16. En dag med utställare och
intressanta programpunkter som syftar
till integration i samhället och möten
mellan människor. För mer information,
se www.uddevalla.se.

Borg
Biofilm. Svensk dramafilm från 2017 om
Björn Borg och hans legendariska match
mot John McEnroe. Visas i biosalongen
på Ljungskile Folkhögskola. 17/10 kl.
19.00. 80:- inträde.

MALIN SÖDERBERG
malin.jl16@edu.ljungskile.org

På gång
Gömda Glömda Gårdar
Eftermiddag/kväll där man kan vandra
runt i stadskärnan när det skymmer och tillsammans med andra uppleva
genuina platser, kreativitet och kultur.
Uddevalla lördag 7/10.
My Little Allsång
Allsång med hits från 90-talet, fullpackad
av klassiska bitar från t.ex. Backstreet Boys
och Ace of Base. Bohusläns museum i
Uddevalla, söndag 8/10 kl. 13.00. Pris 225:, biljetter köps hos Bohusläns museum.

Barnmorskan
Biofilm. Fransk dramafilm från 2017 av
Martin Provost. Visas i biosalongen på
Ljungskile Folkhögskola. 10/10 kl. 19.00.
80:- inträde.

Snömannen
Biofilm. Brittiskt kriminaldrama av
Tomas Alfredson med bland annat
Michael Fassbender. Visas i biosalongen
på Ljungskile Folkhögskola. 24/10 kl.
19.00. 80:- inträde.

Nästa nummer kommer fredagen den 10 november.

