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Värmen av
en nytryckt
tidning

Detta händer med
Ulvesundsvägen
Den fjärde september startade arbetet med att bygga om Ulvesundsvägen. Vägen är nu helt avstängd,
och trafiken leds om via Lerbomotet. Detta tills bygget förväntas vara
klart vid månadsskiftet november-december. Men uppgifterna
kring varför man bygger har varit
oklara.

J

ag fryser faktiskt inte i skrivandets
stund. Jag har annars gjort det hela
vår första redaktionsvecka. Det börjar bli kyligt ute, och jag har bytt ut
mina tunna sneakers mot rejäla läderskor. Med höstens framfart kommer
också det första numret av Ljungskile
Nyheter. Vi är ett härligt litet gäng som
hoppas att ni ska känna lite värme av
våra lokala nyheter, och vi hoppas också på att ni hänger med oss ända in i
december.
länge sedan hade vi en tipsa-dag i Ljungskile. Där bjöd vi samhället
på kaffe, och hoppades på att samhället
i sin tur skulle bjuda på nyhetstips. Vi
tyckte det var riktigt kul att prata med
er Ljungskilebor, (och ni som kom från
andra orter, så klart,) och fick in en hel
del intressanta tips.
I det här numret av Ljungskile Nyheter hittar ni bland annat artiklar om
Uddevallahems nya bostäder i Uddevalla, Västtrafiks biljettpriser och LSK. Allt
efter tips från er. Men låt det inte ta slut
där. Vi älskar att få tips, så fortsätt att
mata oss med idéer. Eventuella nyheter,
intressanta personer att göra porträtt av
eller en lockande historia. Allt är av intresse för oss. Mejla oss på ln@ljungskile.org
FÖR INTE SÅ

med att bestämma, och få
göra sin röst hörd, det är del av den
fina demokrati vi har i Sverige. Och vi
har faktiskt ett stundande val i Sverige:
Kyrkovalet. Det kommer äga rum nu på
söndag. Därför har vi ett uppslag med
information om just det här valet. Vad
handlar det om? Var kan jag rösta? Det
är frågor du får svar på i vårt mittuppslag. Så ta en kopp kaffe i höstrusket
och luta dig tillbaka. Ta några djupa,
lugnande andetag (för det behöver vi
alla ibland) och ta del av de nyheter vi
har grävt fram åt er.
ATT FÅ VARA

Chefredaktör
MALIN SÖDERBERG

KOLLEKTIVTRAFIK. Många mil i bussfil.
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Priset – en het fråga
Biljettpriserna inom kollektivtrafiken
kritiseras i bland för att vara dyra.
Ljungskile Nyheter har jämfört priserna på ett månadskort i Sveriges tre
största städer. Västtrafik är dyrast,
men erbjuder samtidigt resor över
störst yta.

Jämförelsen är baserad på de månadskort
som täcker hela den aktuella regionen. I
Västtrafiks fall, hela Västra Götaland och
Kungsbacka kommun i Halland. Skånetrafiken som täcker hela Skåne, samt SL som
har Stockholms Län som upptagningsområde.
Att det då och då kommer in klagomål
på prissättningen är något som Kristian
Lans på Västtrafiks presstjänst bekräftar.Vid
den senaste prisjusteringen sänktes dock
priset på ett regionalt månadskort med 70
kronor.
– Framför allt är det efter höjningar av
priset, folk bryr sig och det är en viktig
fråga för många människor, säger han.
Västtrafiks månadskort med
täckning i hela regionen 1 695 kronor. I
Malmö är priset lägre, 1 250 kronor per månad. Billigast är det i huvudstaden där priset
är 830 kronor.
De flesta kollektivtrafiknäten är uppbyggda via så kallade zoner. Oftast går
zonerna efter kommungränserna. Något
som gör att priserna i bland blir det samma
oavsett om man går av på det första eller
sista stoppet i en zon. Den övergripande
nivån för Västtrafiks prisjustering beslutas
I DAG KOSTAR
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av regionfullmäktige. I det årliga budgetbeslutet för Västra Götalandsregionen hela
verksamhet. Kollektivtrafiknämnden fattar
sedan beslut om prisjustering på detaljnivå.
– Priserna är satta efter kommungränserna, kollektivtrafiknämnden har gett oss i
uppdrag att utreda och titta på vissa förändringar kring zonerna. Det behövs en
modernisering så att det blir enklare att
resa, säger Kristian Lans.

MELKER TOLLSTÉN
melker.jl16@edu.ljungskile.org

RUDAN. Så här förväntas Rudan se ut. 

Nya bostäder i Uddevalla
Uddevallahem bygger för tillfället
150 nya lägenheter. Först klar blir
byggnaden Rudan, med sina 47
lägenheter. Snart är det dags för
bostadssugna att göra sig beredda.
Köplatserna släpps nämligen den 21
oktober.

FAKTA

Priser kollektivtrafik i Göteborg,
Malmö och Stockholm
Månadskort utan rabatt

Västtrafik: 1695 kronor
Skånetrafiken: 1250 kronor
Stockholms länstrafik: 830 kronor

Yta

Västtrafik: 23 800 km²
Skånetrafiken: 10 968 km²
Stockholms länstrafik: 6 519 km²
Källa: Västtrafik, Skånetrafiken, SL, Regionfakta

Tipsa oss: ln@ljungskile.org

Malin
Söderberg

Foto: Uddevallahem

Det byggs för fullt i Uddevalla. 150 nya
lägenheter ska stå färdiga för inflyttning
2018-2019. I området Tureborg byggs
fastigheten Rudan, som är färdig för inflyttning i juni 2018. Rudan kommer
bestå av en- och tvårumslägenheter, sammanlagt 47 stycken. Men de här lägenheterna kommer inte att hyras ut via det
traditionella kösystemet, med poäng och
åratal av väntan.
Istället kommer Uddevallahem att använda ett helt digitalt system där först till
kvarn gäller, något som testats förut i olika
varianter. Den 21 oktober kommer den
digitala kön att öppnas för alla som är intresserade av en lägenhet i Rudan. Är du
dock redan hyresgäst hos Uddevallahem,
får du förtur. Då kan du redan den 7 oktober intresseanmäla dig för en lägenhet.
Missar man att få tag i en lägenhet den här
gången, öppnas nästa släpp av lägenheter i

februari 2018. Detta i form av hyreshuset
Eol vid Bastionsgatan i centrala Uddevalla.
Förutom Rudan och Eol, ska ett tredje
hus stå klart, detta under 2019. Annars har
Uddevallahem inga direkta planer på fler
lägenheter.
– Men det är klart vi tittar framåt också, säger Magnus Nordberg, kommunikationsansvaring vid Uddevallahem.
MEN FÖRST VILL det kommunala bostadsbolaget få gensvar från allmänheten kring
nybyggnationerna i Uddevalla. I Ljungs
kile finns inga byggplaner just nu, men
Uddevallahem håller ändå koll på området. Vid årsskiftet stod seniorboendet på
Ekhamravägen/Arendalsvägen
färdigt,
och alla lägenheterna är i dag uthyrda.
Något som gjort att Uddevallahem ser att
det finns både intresse för och behov av nya
lägenheter i Ljungskile. Men Uddevalla
hem är inte de enda som bygger i Ljungs
kile. PEAB håller just nu på att bygga 32
bostadsrättslägenheter, som väntas vara klara till våren 2019. Dessa flerbostadshus kan
just nu ses byggas vid Hälle/Lider, i backen
vid Ljungskileskolan.

MALIN SÖDERBERG
malin.jl16@edu.ljungskile.org

Ulvesundsvägens säkerhet har länge varit ett
hett samtalsämne för Ljungskileborna. Nu
har vägen stängts av för att byggas om. Under tre månaders tid kommer Trafikverket
att utföra arbeten för att göra vägen säkrare.
– Vår uppgift är att se till att vägen inte
ska rasa ut i Ljungskileviken, säger Magnus
Enhörning, projektledare hos Trafikverket.
Vidare berättar han om det projekt de
nu håller på med. Ett så kallat rasriskprojekt. Det kommer se annorlunda ut när de
blir klara i november/december. De kommer att ha sågat ner lite träd, och ny asfalt
kommer att ha lagts. Och framför allt har
de minskat risken för att ras och lerskred
ska ske.
Ljungskilebor har tidigare uttryckt sitt
missnöje mot den avsaknade säkerheten på
Ulvesundsvägen. Bland annat har man velat
ha en bredare väg, eller en gång- och cykelbana. Men nu när vägen byggs om, blir det
inget av det lokalbefolkningen hoppats på.
Men det finns fortfarande förhoppningar på att göra Ulvesundsvägen säkrare. Sven
Andersson, som jobbar med samhällsplanering på Uddevalla kommun, berättar att
de, tillsammans med Trafikverket, nyligen
startat en åtgärdsstudie. Där letar de efter
en lösning på problemet med den bristande säkerheten på Ulvesundsvägen. Varför
de inte gjorde något åt saken då det ändå
byggs just nu, har helt enkelt att göra med
pengar. Vägen i fråga skulle helt enkelt bli
för svår att bygga på, och då också för dyr.
– Men vi är angelägna att hitta en lösning,
säger Sven Andersson.
Den grupp ansvarig för åtgärdsstudien
var i dagarna ute och tittade på vägarna,
för att se om man kunde komma fram till
en lösning. Bland annat går det att ta sig
fram på andra ställen, men de är omständliga. Så förhoppningen är att hitta en lösning som involverar Ulvesundsvägen.
– Det finns också en mindre summa
pengar undanlagda hos Trafikverket, för
det här projektet, säger Sven Andersson.
Rapporten väntas färdig i slutet av hösten, eller i början av det nya året.
MALIN SÖDERBERG
malin.jl16@edu.ljungskile.org
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En kyrka för nytänkande

Allt inför valet
på söndag

Nysvenskar, oliktänkande och samkönade par. Öppen kyrkas vision
handlar om att alla ska vara välkomna
i församlingen och är det mer liberala
alternativet i församlingsvalet.
– Vi lägger stor vikt i att det ska finnas något
för alla, säger Olof Berg, ordförande i kyrko
fullmäktige och styrelsemedlem i Ö
 ppen
kyrka.
I valet 2013 tog Öppen kyrka hem hela 52
procent av rösterna, och har med sina 13 mandat haft makten de senaste fyra åren.
Om de skulle ta hem valet även i år kommer dock det mesta att förbli som det varit
under den senaste mandatperioden, förklarar
han för Ljungskile Nyheter.

Det kallas ibland för ”det bortglömda valet”, där drygt fem miljoner
svenskar har chansen att påverka sin
församling. På söndag är det dags för
kyrkovalet, där antingen Öppen kyrka eller Frimodig kyrka kan komma
att styra i Ljungskile.

Gudstjänsten är trons kraftkälla. Det
är en av de fyra grundläggande uppgifter som Frimodig kyrka vill betona
i sitt valmanifest. Det är den mer
konservativa av de två nomineringsgrupperna som ställer upp i församlingsvalet.

Foto: Johan Lindahl

LJUNGS KYRKA.

gudstjänster ska hållas i kyrkan? Hur viktig
är musiken? Och hur ska församlingens arbete bland barn, unga och vuxna se ut? Ska
kyrkan viga samkönade par?
– De stora frågorna rent historiskt har
varit dels kvinnliga präster, dels vigsel av
samkönade par, säger Jan Strid, universitetslektor på Göteborgs universitet, som
forskat inom kyrkovalet.

FAKTA

Kyrkovalet i Ljungskile
När: 17 september, 9.00-20.00
Var: Hemgården i Ljungskile, Forshälla församlingshem, Grinneröds församlingshem och
Resteröds församlingshem
Medlemmar i Ljungskile församling: 6 395
Valdeltagande 2013: 23 procent

Olof Berg beskriver Öppen
kyrka som en opolitisk grupp
som vill att Svenska kyrkan ska
vara en kyrka för alla som fokuserar på nya tankar och nya idéer.
– Rent konkret vill vi att för- OLOF BERG.
samlingen har en bred verksamhet där vi lägger stor vikt i att det ska finnas
något för alla, framför allt under gudstjänsterna. I våra fyra kyrkor har vi fyra olika
gudstjänster. I en av dem har vi en mer traditionell gudstjänst samtidigt som vi har en
nyare variant i någon av de andra kyrkorna.
DET SOM SKILJER Öppen kyrka från Frimodig
kyrka är enligt honom fokuset på mångfald

och variation.
– De har en mer traditionell
syn på kyrkan och tolkar Bibeln
på ett annat sätt.Vi har till exempel kvinnliga präster och är för
homoäktenskap i kyrkan.Vi tycker att den ska vara en plats för alla
då Gud älskar alla – vi kan inte
säga vad som är rätt och fel.
TROTS ATT ÖPPEN kyrka välkomn ar nysvenskar,
består styrelsen för det mesta av medelålders
svenska män och kvinnor.
– Det speglar ju samhället vi bor i, det är ett
litet samhälle som många ungdomar flyttar i
från efter gymnasietiden. Det centrala är inte
hur styrelsen ser ut utan hur församlingen arbetar, säger Olof Berg.

ELIN GUSTAFSSON
elin.jl16@edu.ljungskile.org

”Ett äktenskap är till för
en kvinna och en man”

Vart fjärde år får alla som är 16 år fyllda och
medlemmar i Svenska kyrkan rösta i kyrkovalet.Valet görs på tre olika nivåer:
• Lokalt – Kyrkofullmäktige, som väljer
kyrkoråd och beslutar om hur församlingen
skall använda medlemsavgiften (vita sedlar).
• Regionalt – Stiftsfullmäktige i Göteborgs
stift som väljer stiftsstyrelse och stödjer arbetet i församlingarna ledda av biskopen
(rosa sedlar).
• Nationellt – Kyrkomötet, som är Svenska
kyrkans ”riksdag” och väljer kyrkostyrelsen,
som motsvarar kyrkans regering. 15 grupper, kyrkogrupper och politiska partier kandiderar (gula sedlar).
I LJUNGSKILE FINNS fyra vallokaler att välja på
under valdagen den 17 september; Hemgården, Forshälla församlingshem, Grinneröds
församlingshem och Resteröds församlingshem. Samtliga vallokaler har öppet till
klockan 20.
Under kyrkovalet har den som väljer att
rösta möjligheten att påverka hur Ljungskile församling använder sina pengar, men
också en hel del andra s aker. Hur viktigt är
det att kyrkorna finns kvar? Vilka typer av
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Källa: Svenska kyrkan

PÅ REGIONAL OCH nationell nivå ställer också politiska partier upp i valet, men lokalt i Ljungskile
är det ett rent kyrkligt val, med endast två nomineringsgrupper: Öppen kyrka och Frimodig
kyrka.
– Detta är inget ovanligt. Det händer sällan något speciellt i kyrkan på församlingsnivå, det intressanta för de politiska partierna är makten över kyrkomötet, säger Jan
Strid.
På valsedeln finns en ruta före varje namn
på de kandidater som ställer upp i valet. Där
kan den som röstar sätta X i rutan framför
de tre som man helst vill ska bli valda.

JOHAN LINDAHL
johan.jl16@edu.ljungskile.org

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

Kjell Svenungsson är en av tolv kandidater
från Frimodig kyrka. Han beskriver skillnaderna mellan hans grupp och Öppen kyrka
så här:
– Det finns teologiska skillnader, vi utövar
en mer klassisk kristendom. Vi vill också betona gudstjänstens betydelse. Alla ska finna ett

det ett antal saker som de vill
andligt hem i
ändra på.
våra kyrkor och
– Vid anställning av ny pervi måste vara
sonal vill vi välja ut sådana med
tydliga i vår
samma åsikter som vi har. Det
bibliska förankfinns dessutom en ledig prästring för att inte tappa medlemmar.
tjänst. Vi vill också ändra på
Medan Öppen kyrka bygger
hur man samarbetar med andra
stora delar av sitt manifest på öppenhet mot samkönade äktenskap, KJELL SVENUNGSSON. grupper och att man står för det
är Kjell Svenungsson tydlig med hur Frimodig man kommer överens om.
Inom Frimodig kyrka finns för tillfället ingkyrka ser på saken.
– Vi anser att ett äktenskap är till för en en med utländsk bakgrund, och de flesta är
äldre män, detta på grund av flera avhopp, enkvinna och en man, ingenting annat.
ligt Svenungsson.
NÄR DET GÄLLER kvinnliga präster vill han och
–Vi tappade många yngre under mandatpegruppen att båda uppfattningarna ska fin- rioden, de tyckte inte att de fick gehör, säger
nas sida vid sida, och att det finns kvinnliga han till Ljungskile Nyheter.
präster i ledningen, vilket enligt honom har
JOHAN LINDAHL
fungerat bra.
johan.jl16@edu.ljungskile.org
Om Frimodig kyrka vinner valet finns

Ska du rösta i kyrkovalet?

Gertie Helander,
Ljungskile

Katarina Björketun,
Ljungskile

– Jag har inte läst alla
partiers program än men
självklart ska jag rösta.

– Ja, jag ska rösta. Det är
viktigt att rösta för att faktiskt utnyttja sin rösträtt.

Anita Shobole,
Ljungskile

Gustav Björketun,
Ljungskile

– Jag vet faktiskt inte
om jag ska rösta i kyrkovalet.

– Även om jag inte är
speciellt insatt så kommer
jag att rösta på söndag.
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Ny grundskola är
i planeringsfasen

Funktionsnedsatta får egen
upplevelsedag i Uddevalla
Musik, massage, sport och matupplevelser, detta är några av aktiviteterna som kommer finnas
vid evenemanget Min Lyxdag. Dagen kommer
att vara till för personer med intellektuell funktionsnedsättning, enligt Uddevalla kommun.
- Det är ett fantastiskt roligt evenemang. Personer med intellektuell funktionsnedsättning
har inte samma möjligheter att ta sig iväg på
sådana här aktiviteter, många har begränsad
ekonomi, säger Mathilda Isaksson, avdelningschef vid socialtjänsten i Uddevalla, i ett pressmeddelande.
Min lyxdag kommer att äga rum den 16 september på Bohusgården i Uddevalla.

På grund av stark inflyttning och
många nybyggda bostäder planeras en ny grundskola med förskoleplatser.

KONSTNÄR. Birgitta Esborn Helander med sin tavla.

Foto: Elin Gustafsson

Ny utställning i Ljungskile
”Jag målar alltid med hjärtat”
När konstnären Birgitta Esborn
Helander mår som bäst går penseln i
ett, och vissa perioder har hon till och
med svårt att sluta. På lördag ställer
hon ut nya verk i Kulturens hus – och
för andra gången tillsammans med
keramikern Lennart Ahlqvist
De vita väggarna i den stora lokalen börjar
sakta men säkert fyllas med färg. På golvet
står skålar i keramik, stora och små, noga
utplacerade efter färgskalan. Enligt Birgitta
Esborn Helander ska hennes målningar tillsammans med Lennart Ahlqvists keramik ge
en känsla av harmoni. Vilket är precis vad
utställningen heter – Harmoni fria för egna
tolkningar.
– Jag vill att de som tittar ska få sina egna
uppfattningar och känslor, och därför har
jag heller inte döpt mina verk, säger hon till
Ljungskile Nyheter.
bland annat arbetat som
textilkonstnär och det är snart femtio år sedan hon hade sin första utställning. Under
alla sina år som verksam konstnär har hon
alltid målat från hjärtat.
– Jag målar nästan aldrig av någonting såvida jag inte ska öva på något speciellt. Jag
tycker inte det är roligt. För när jag börjar
TIDIGARE HAR HON

måla vet jag aldrig vad det ska bli – utan
jag målar bara på känsla, säger hon och visar
några av tavlorna som hon precis hängt upp
inne i Kulturens hus.
andra gången som hon ställer ut
tillsammans med vännen och konstnären
Lennart Ahlqvist. Tidigare har hon ett flertal gånger fått använda hans verk mer som
rekvisita.
– Vi kom i kontakt för drygt tjugo år sedan i samband med en utställning av olika
hantverkare, och direkt när jag såg hans verk
så tänkte jag att de skulle passa ihop med
mina tavlor, säger hon.
Och tavlorna är, precis som Lennart Ahlqvists keramik, placerade utefter färgskalan.
Abstrakta verk i blå, gröna och gula nyanser
går om vartannat och nu är det bara några
få tavlor som ska upp innan morgondagens
vernissage sår upp dörrarna.
– Det här med att hänga tavlor och anordna utställningar är verkligen jätteroligt,
men självklart ser jag fram emot vernissagen
också, säger hon.
DET ÄR NU

ELIN GUSTAFSSON
elin.jl16@edu.ljungskile.org

– Den nya grundskolan är tänkt att ersätta Linnea- och Ljungskileskolan, säger
Ingela Haglund Hansson på barn och
utbildningsförvaltningen i Uddevalla
kommun.
Enligt Ingela Haglund Hansson håller
kommunen just nu på med en förstudie
till planeringen av den nya skolan som
ska ersätta de kommunala grundskolorna i Ljungskile mellan årskurs F och 9.
– Kommunen har ett ansvar för att
planera både förskoleverksamhet och
skolverksamhet för sina invånare. Forshälla och Annenäs-området är lite eftersatt just nu på grund av stark inflyttning,
säger hon till Ljungskile Nyheter.
Kommunen tittar också i dagsläget på
tomter, så placering av skolan är ännu
inte fastställd.
Skolan är tänkt att vara klar någon
gång i perioden 2022-2023, medan förskoleplatserna beräknas stå klara några år
tidigare, omkring 2019-2020.
– Tidigare än så är inte realistiskt att
tänka, säger Ingela Haglund Hansson.

Toaletterna
fungerar igen
vid busstationen
Det har varit omöjligt att använda toaletterna vid busstationen i
Ljungskile. Men nu är toaletterna
öppna igen, och de är gratis.
Betalsystemet har varit gjort för de
gamla mynten, så när de blev ogiltiga
i juni i år, har nödiga resenärer fått gå
någon annanstans.
– De nya mynten har inte legat i tänket alls. Det har fallit mellan stolarna.
Vi upptäckte det efter semestern när vi
fick klagomål, säger Staffan Olofsson,
byggledare inom planerat underhåll på
Uddevalla kommun, till Bohusläningen.
Men nu är myntautomaterna borttagna, och det har blivit gratis att använda
toaletterna.

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

www.ljungskilenyheter.se 7

NYTILLSATT. Lars-Olof Mattsson är ny huvudtränare för Ljungskile SK.

Foto: Melker Tollstén

Nygammal tränare
hoppas lyfta LSK
Ljungskile SK hoppades inför säsongen
att vara med i toppen. Nu får L-O Mattsson rikta in sig på att undvika botten.
Efter en tung inledning på höstsäsongen valde den nu före detta tränaren Glenn
Ståhl att tacka för sig. Ersättaren Lars-Olof
Mattsson är sedan tidigare välkänd hos
många Ljungskilebor och går nu in på sin
tredje sejour i klubben.
– Det känns spännande, jag har känslor
kvar för klubben och har följt laget under
säsongen, säger 62–åringen.
Att det är en meriterad tränare som återvänder till LSK råder det ingen tvekan om.
Tidigare har Mattsson bland annat varit förbundskapten för Sierra Leone.

ETT AV LJUNGSKILES största problem hittills under säsongen har varit oförmågan att göra
mål. På 18 spelade matcher har laget bara
mäktat med 16 mål framåt. Med det är man
näst sämst i hela serien.
– Jag tycker vi har bra spelare i laget, vi
hoppas kunna spela en frejdig offensiv fotboll, säger L-O Mattsson
Kontraktet med Mattsson gäller säsongen ut.
– Vi, jag och spelarna har satt upp kortsiktiga prestationsmål. Men vad det är för mål
det är mellan oss, säger Lars-Olof Mattsson.

MELKER TOLLSTÉN
melker.jl16@edu.ljungskile.org

Ljungskile har fått
en världsmästare
I söndags tog Uddevallabon Per-Erik ”Perra”
Andersson veteran VM-guld i mixrodd, tillsammans med Lene Ivarsson. Roddtävlingen
hölls under förra veckan i Bled, Slovenien.
Söndagen var tävlingens sista dag.
Sammanlagt blev det elva svenska guld under tävlingens gång. ”Perra” Andersson jobbar
till vardags på Ljungskile Folkhögskola.

Idrottsledare begärs häktad
En idrottsledare i Fyrbodal har häktats på sannolika skäl misstänkt för 15 fall av sexuella ofredanden.
Mannen har varit aktiv i två klubbar men har
nu stängts av från båda. Brotten mannen misstänkts för ska ha skett på ett flertal olika platser
och orter runt om i Västsverige.
– Det är yngre personer som han känner som
gjort anmälningarna, säger polisen Göran Gustafsson till P4 Väst.
Idrottsledaren nekar till brott.

Möjlighet till cykeltur för Ljungskilebor
Från och med fredag kan man följa
med på en guidad tur på norra fjället
tillsammans med David Thylen som
äger cykelbutiken LO Multisport.
Tillsammans med hans kollega Peter Jörnebrant guidar de alla motionärer som vill vara
med på turen som vara i ungefär två timmar,

sen bjuder butiken på kaffe och kaka.Turen
riktar sig till deltagare i alla åldrar och nivåer. Vill du veta mer om detta kan du lyssna
på ett radioinslag på ljungskilenyheter.se

JOHANNA SVENSSON
johanna.jl16@edu.ljungskile.org GLADA CYKELKILLAR. Foto: Johanna Svensson

Titta på våra webb-tv-inslag: www.ljungskilenyheter.se/webb-tv
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Matjordens dag står för dörren
Förberedelserna inför Matjordens dag är i full gång. Förra
årets debut slutade med succé
och i år hoppas arrangörerna på
ett minst lika bra evenemang.
Syftet med dagen är att skapa en mötesplats, en så kallad “ax till limpa dag”
där representanter från lantbruk och
livsmedel finns på plats.Tanken är också att besökarna ska kunna få en bredare kunskap kring hur produkterna
produceras, både lokalt och via större
fabriker. Annika Falk är en av arrangö- PLÖJNING. 
Foto: Matjordensdag.se
rerna och är hoppfull inför helgen.
– Genomslagskraften var fantastisk
Matjordens dag öppnar för allmänheten
förra året, det kom runt 6 000 besökare. I på lördag men invigningen sker redan på
år har vi utökat en del och kommer bland fredag när barn från Uddevallas förskolor
annat att ha ett 800 kvadratmeter stort livs- bjudits in.
medelstält. Vi vill att alla de entreprenörer
– Vi räknar med att ungefär 400 barn komoch eldsjälar bakom livsmedlen uppmärk- mer. Det handlar om att låta barn få komma
sammas, säger hon.
ut på landet. Det är viktigt att låta generatioFörutom livsmedel i mängder så kan be- nen som växer upp se hur det går till, säger
sökarna också ser fram emot en SM-tävling Annika Falk.
i plöjning som hålls på Gullmarsbergs säteri.
MELKER TOLLSTÉN
Plöjningen kommer att ske både med häst
melker.jl16@edu.ljungskile.org
och traktorer.

Tipsa oss på redaktionen
En halvklar dag i augusti ställde sig Ljungskile
Nyheters redaktion sig på
gatorna i Ljungskile, för
att samla tips från befolkningen. Många intressanta samtal ägde rum, men
vi stannar inte där.
Som en sorts invigning av att
en ny årskull nu startat Ljungskile Nyheter igen, hölls den
numera traditionsenliga Tipsa-dagen. Vi knatade ner till
Ljungskile centrum med kaffe och informationsblad, med
förhoppningen om att få in lite nyhetstips
från befolkningen. De två grupperna som
tjänstgjorde den dagen bjöd på kaffe och
glada leenden, och utbytte många intressanta samtal med de Ljungskilebor som ställde
upp på ett snack.
Men vi på Ljungskile Nyheter är fortfarande hungriga.Vad vill ni läsa om? Det kan
vara allt från en intressant Ljungskilebo vi

Biohösten i Ljungskile
Det är tisdag och klockan närmar
sig sju på kvällen. Grundtvigssalen i
Ljungskile Folkhögskola börjar sakta
fyllas med både ung som gammal.
Ett lågt sorl lägger sig som en yllefilt
över salen, och det skumma skenet
gör atmosfären välkomnande. Det är
dags för bio i Ljungskile.
Biohösten har redan startat i
Ljungskile. Varje tisdag klockan 19:00
kommer film att visas på Ljungskile
Folkhögskola. Kvällsfilmerna på tisdagar kostar 80 kronor, och en timme in
i filmerna kommer en liten paus hållas. Då kan det vara dags att fylla på
med kaffe, bulle eller festis, som finns
att köpa på plats. Ibland visas också
barnmatinéer, eller studiofilmer.
Barnmatinéerna visas vissa söndagar,
klockan 17:00. Vill du se en studiofilm,
kommer du behöva medlemskort.
Detta kan du få hjälp av på plats. Här
nedan kan du se några av de filmer
som kommer att visas på Ljungskile
Bio i höst.

På gång
Silvana – Väck mig när ni vaknat
Svensk dokumentärfilm om artisten
Silvana Imam. Fredag 15/9. 80:entré
The Trip to Spain
Brittisk film. Tisdag 19/9. 80:- entré
Kvinnan från Brest
Fransk dramafilm. Tisdag 26/9. 80:entré
Manchester by the Sea
Amerikansk film. Filmstudion.
Tisdag 3/10
I called him Morgan
Film om jazzlegenden Lee Morgan.
Torsdag 5/10. 80:- entré

kan göra ett lockande porträtt på, eller en
spännande historia gömd i Ljungskiles förflutna. Inga tips är för små eller för stora,
utan vi är nyfikna på allt. Det behöver inte
heller handla om saker från just Ljungskile,
utan hela dess omnejd, såsom Orust, Uddevalla eller Göteborg.Vill du läsa mer om politik? Vill du veta mer om evenemang som
äger rum? Berätta för oss!

ljungskilenyheter.se
In@ljungskile.org

Nästa nummer kommer fredagen den 29 september.

