Nattvandrare på G

Läget i lokala lagen

Tre hittills och fler på gång. Nattvandringen har kommit till Ljungskile.

L-O Mattson stannar i LSK, och Oddevold är tillbaka i Svenska cupen.
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Vi reder ut
fiberhärvan
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Jag är trött.
Våra redaktionsveckor har varit långa och
ibland också tunga. Mörkret är påtagligt då
vi åker till skolan, och att kliva upp klockan
sex på morgonen är absolut inget för mig.
Det här är det sista numret av Ljungskile
Nyheter som vår årskull kommer att ge ut.
På ett sätt är det skönt, men på samma gång
är det lite vemodigt. Vår lilla redaktion på
Ljungskile folkhögskola är en familjär och
mysig plats. Vi hjälps åt, vi klappar om varandra då det behövs, vi bjuder varandra på
bullar och hämtar kaffe åt varandra. På ett
sätt ska det bli skönt att vårterminen börjar.
Då kommer vi gå ut på lång praktik och
göra vårt examensjobb. Sedan är vi färdiga journalister. Men man kan också känna
lite rädsla för det okända. För snart börjar
allvaret, verkligheten, där man lämnar sina
kamrater bakom sig och beger sig in i en
ny fas i livet.
Jag är nöjd.
Vår allra första redaktionsvecka var jag nyhetschef, precis som jag är denna avslutande
vecka.Vi har dragits med retliga förkylningar och ryggsmärtor den här veckan, men
ändå har vi lyckats producera en tidning
som vi är nöjda med, och dessutom fyllt
vår hemsida med bra material. Jag hoppas
också att ni ska vara nöjda, ni som hängt
med under hösten. Och vem vet, vi kanske
syns igen någon dag. Men just i denna stund
kan ni läsa om de nyheter vi fiskat fram
den här veckan. Vår reporter Elin har gjort
ett djupdyk i fiberhärvan här i Ljungskile.
Förutom det blir det bland annat också en
hel del fotboll.
MALIN SÖDERBERG
Nyhetschef

Sedan i våras har Ljungskile församling varit i behov av en vakant
prästtjänst, vilket Ljungskile Nyheter
tidigare har rapporterat om. Ansökningstiden för tjänsten går ut den 1
december – och det är nu en person
som har sökt tjänsten.
– Vi är glada att vi har fått in en ansökan
i alla fall och hoppas självklart på att vi
ska kunna tillsätta den här tjänsten så snart
som möjligt, säger Karin Coxner, kyrkoherde vid Ljungskile församling.
Eftersom de tidigare inte haft någon
som har sökt den vakanta tjänsten tog församlingen nyligen hjälp av en före detta
personalansvarig som har hjälpt till med
rekryteringen. Under tiden som tjänsten
legat ute har de fått ta in vikarierande
präster som har arbetat vid behov. Nu närmar sig även församlingen en intensiv period med jul- och adventsfiranden vilket
också ökar behovet av ytterligare en präst.
– Om vi inte kan tillsätta någon redan i
december så löser vi det såklart med vikarier tills vidare, säger Karin Coxner.
För det mesta är det pensionerade präster
som har fått arbeta extra vilket har gjort att
de inte behövt ställa in någon gudstjänst,
något dop eller bröllop.
– Det har alltid löst sig, men det som vi
inte kunnat göra är att utöka vår verksamhet i den omfattning som vi hade velat, säger hon.
På söndag är det första advent och även
startskottet för en intensiv period i församlingen. Enligt Karin Coxner är julen en av

Under våren kommer apoteket i
Ljungskile att bygga om sina lokaler
för att skapa större kundutrymme.

Det är vi som gör Ljungskile Nyheter som papperstidning:

Emma
Liimatainen

HOPPFULL. Karin Coxner hoppas få en ordinarie präst på plats inom kort.
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höjdpunkterna under året.
– Under jul och påsk är det som roligast
att tjänstgöra. Dels med tanke på de bibliska
händelserna som vi firar, men också för alla
festligheter runt omkring.
I Ljungskile församling kommer man att
fira första advent med en adventsgudstjänst
på förmiddagen till följd av sång och musik
i Forshälla kyrka på eftermiddagen.
– På lördag kommer även Musiklinjen från Ljungskile folkhögskola att ha en
adventskonsert i kyrkan, så det är mycker
roligt som händer nu, säger Karin Coxner.
Efter helgen hoppas även Karin Coxner få mer klarhet i huruvida den vakanta
prästtjänsten kommer att tillsättas i december eller inte.
– Jag avslöjar inget mer nu, men självklart
hoppas vi på det bästa, säger hon.
ELIN GUSTAFSSON
elin.jl16@edu.ljungskile.org

Nu ska Apoteket uppgraderas
Apotekskedjan Hjärtat utför under våren
ombyggnationer på flera av sina 390 apotek runt om i landet. I Ljungskile kommer
lokalerna att få en uppfräschning med den
senaste inredningen.
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Tollsten

Ansvarig utgivare: Stefan Johansson Tel: 0522-68 69 48
Adress: Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile E-post: ln@ljungskile.org

– Vi utför ombyggnationen utanför
öppettiderna, på kvällar och nätter i dess
befintliga lokaler för att minimera kundpåverkan. Normalt sett är det en två
veckorsplan, men det är svårt att säga hur
lång tid det kommer att ta, säger Apotek
Hjärtats regionchef Misak Yazdi.
JOHAN LINDAHL
johan.jl16@edu.ljungskile.org

Tipsa oss: ln@ljungskile.org

Malin
Söderberg

ENGAGEMANG. I tisdags hade nattvandrarna i Ljungskile ett möte för att informera om hur och vad man ska tänka på under vandringarna.
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Nattvandringen i Ljungskile går framåt
Det är nu tre veckor sedan som nattvandrarna i Ljungskile gick sin första
runda. Totalt har de vandrat tre gånger. I tisdag hölls ett informationsmöte
där, förutom Ljungskilebor, fältsekreterare från Uddevalla kommun var på
plats.
Totalt medverkade cirka tjugo stycken på
tisdagens möte. En av dem var Anita Olsson från Ljungskile, som också har varit med
och nattvandrat sedan starten för tre veckor
sedan.
– Mötet gick jättebra. Fältsekreterarna
från kommunen informerade om hur och
vad man ska tänka på när man vandrar samt

hur man ska agera om det skulle hända någonting, säger Anita Olsson.
Eftersom fältsekreterarna är i Ljungskile
med jämna mellanrum kan de som nattvandrar även kontakta dem utifall att det
skulle hända någonting när de är ute och
vandrar.
– Det känns väldigt bra att vi kan ha kontakt med dem, säger hon.
Allt fler har anslutit sig till nattvandrarna
i Ljungskile, vilket Anita Olsson tycker är
positivt. Under mötet pratade man även om
kommande vandringar och om framtiden i
stort.
– I vår kommer vi boka in möten och
informationsträffar med bland annat en som
är ansvarig för föreningen nattvandring.nu,

som har nattvandrat i över femton år, för att
ta del av tips och erfarenheter, säger Anita
Olsson.
Förutom det så planerar de även att ha
informationsträffar med polisen för att lära
sig mer.
Under mötet bildades även en grupp på
fem personer som helt enkelt kommer rodda nattvandringen i Ljungskile.
– De kommer arrangera vandringar men
också i vilka områden man ska vandra vilket
är jättebra, säger Anita Olsson.

ELIN GUSTAFSSON
elin.jl16@edu.ljungskile.org
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Fiberhärvan som delar Ljungskile
”Det verkar inte som att de kommer kunna leverera”
De Ljungskilebor som har skrivit avtal
med fiberleverantören IP Only har
fortfarande inte fått något fibernät installerat. Samtidigt som leverantören
återigen nekas grävtillstånd tecknar
allt fler hushåll avtal med Uddevalla
Energi istället. Ljungskile Nyheter har
gjort en djupdykning i fiberfrågan för
att reda ut vad som har hänt.
Många Ljungskilebor har länge väntat på att
få fibernät installerat i sina hem. De har erbjudits fiberavtal från olika aktörer – bland
annat den kommunala fiberleverantören
Uddevalla Energi och den privata fiberleverantören IP Only. Båda avtalen skrevs på två
år. De som tecknade avtal med Uddevalla
energi har nu fått fiber installerat medan de
som skrev avtal med IP Only dock fortfarande står utan.
Det hela började för två år sedan. I november 2015 hade IP Only ett möte i
Ljungskile på vilket de utlovade fibernät till hushållen. Strax därefter gick även
Uddevalla Energi ut med ett fibererbjudande. Något fler Ljungskilebor skrev avtal med IP Only än med Uddevalla Energi
och enligt Björn Wolgast,VD på Uddevalla
Energi, har det delvis med marknadsföringen att göra.
– IP Only hade helt enkelt marknadsfört
sig bättre än vi för två år sedan. Det kan vara
en av anledningarna till att fler tecknade avtal med dem istället för med oss, säger han.
Det finns även en tredje aktör, Telia, som
har installerat fiber på Lyckorna.
– Vi valde att inte erbjuda fiberinstallation
på Lyckorna då Telia redan hade lagt kablar
i marken och grävt igen. Det beslutet tog
vi ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det
är helt enkelt oklokt att gräva upp gatorna
flera gånger, säger Björn Wolgast.
Gräva i samma dike
Inte heller IP Only har levererat fiber till
Lyckorna. Däremot har både IP Only och
Uddevalla Energi erbjudit fiberinstallation
till hushåll i Ljungskile tätort, öster om motorvägen. När två aktörer planerar att lägga

fiberkablar på samma plats upprättas det ett
så kallat samförläggningsavtal. Det betyder
att man gräver och lägger sina installationer
av fibernät samtidigt.
– Om en aktör vill gräva i samma dike
som en annan aktör och är medveten om
detta, så är det deras skyldighet att tala om
att de vill gräva på samma ställe. Då skriver
man ett avtal för att samförlägga grävningen,
så att man slipper gräva i marken flera gång
er, förklarar Clas Mellby som är bredbandsansvarig på Uddevalla kommun.
Uddevalla Energi var alltså först med att
söka grävtillstånd på kommunens mark, och
eftersom IP Only ville gräva på samma plats
föreslog Uddevalla Energi att man skulle
skriva ett samförläggningsavtal – just för att
slippa gräva i marken två gånger. Det undertecknades av båda parter i april 2016. I
och med undertecknandet var båda parter
överens om innehållet, kraven, omfattningen och ersättningsnivåer i avtalet
Får inte tillstånd att gräva
Avtalet om samförläggningen mellan IP
Only och Uddevalla Energi gällde fram
till den 31 mars 2017. När det bara var en
vecka kvar hade IP Onlys underentreprenörer inte dykt upp och då inte lagt ner
sina kablar, medan Uddevalla Energi var
näst intill klara.
– Kraven var så hårda att underleverantören inte kunde ta på sig uppdraget helt
enkelt, säger Niclas Karnhill, presskontakt
på IP Only.
Efter den 31 mars, när avtalet slutade gälla,
hade alltså IP Only inte blivit färdiga med
sin del och den 13 april löpte även grävtillståndet ut.
– Kommunen återkallade tillståndet eftersom det inte längre fanns något avtal som
reglerade garantin om vem som skulle ansvara för eventuella åtgärder efter att man
grävt ner kablar och färdigställt marken, säger Clas Mellby.
Efter att IP Onlys grävtillstånd gick ut
den 13 april så har företaget sökt tillstånd
ytterligare tre gånger. Enligt Niclas Karnhill
sökte man senast den 31 oktober – en ansökan som avslogs i måndags.

– Att vi har sökt tillstånd flera gånger är
ytterligare ett bevis på vår ambition att bygga ut fiber till våra kunder, precis i likhet
med vad vi gör i övriga landet, säger Niclas
Karnhill.
Enligt Clas Mellby finns det dock beslut
som reglerar rätten att gräva upp mark direkt och en tid efter att man precis har färdigställt den.
Varför blev det då så här? Enligt Niclas
Karnhill på IP Only beror det delvis på
problematik kring underentreprenörer som
skulle utföra grävningen – men också på
grund av utdragna förhandlingar.
– På grund av omfattande och långa förhandlingar, med bland annat Uddevalla Energi, drog det ut på tiden. Det ledde i sin tur
att vi förlorade vår underentreprenör vilket
är en anledning till att arbetet har fördröjts,
säger han.
Enligt Uddevalla Energis VD Björn Wolgast så har det dock inte med långdragna
förhandlingar att göra.
– Det är inte alls vår uppfattning av situationen, snarare tvärtom. Det är vi som
har tagit fram alla avtalskonstruktioner och
också tidigt erbjudit IP Only att samförlägga med oss, säger han.
Vid ett möte föreslog även Uddevalla Energi att de skulle hyra ut så kallad svartfiber
till IP Only. Det innebär att en aktör, i det
här fallet IP Only, hyr in sig på befintliga
fiberkablar. Detta sade IP Only dock nej till
direkt, enligt Björn Wolgast.
Framtidsplaner
De kunder som har tecknat avtal med IP
Only behöver enligt Niclas Karnhill dock
inte oroa sig.
– Vi har en ständig dialog med kommunen och oavsett utgång så kommer våra
kunder att få fiber installerat. I de allra flesta
kommuner håller vi tidsplanen för utbyggnaden, Ljungskile är tyvärr ett undantag, säger han och fortsätter:
– Men vi har en ny underleverantör nu, så
frågan man kan ställa sig är om vi verkligen
har fått rätt förutsättningar från alla inblandade aktörer.
När Ljungskile Nyheter försöker reda ut

BYTER AVTAL. Fredrik Gustavsson tecknade avtal med fiberleverantören IP Only för två år sedan men har nu bytt till leverantören Uddevalla Energi.
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vad IP Only har för konkret plan om de inte
får gräva på kommunens mark, svarar Niclas
Karnhill så här:
– Även om de avtal som våra kunder har
skrivit med oss blir äldre än 24 månader och
därmed möjliga att annullera så kommer vi
fortsätta att arbeta för att våra kunder ska få
fiber, säger han.
Enligt honom har de heller inte för avsikt

att lämna området eftersom de redan grävt
kanalisation från tomtgränsen fram till huset. De kommer helt enkelt fortsätta att söka
tillstånd.
– Vi beklagar så klart att kunderna har
fått vänta. Vårt mål är att avsluta arbetet, då
självklart i dialog med kommunen. Vi tar
också ansvar för att våra kunder kommer att
få fiber, säger Niclas Karnhill.

Fredrik Gustavsson bor i Ljungskile och
är en av de som tecknade avtal med IP Only
för två år sedan. Nu har han istället skrivit
avtal med Uddevalla energi.
– Det verkar inte som att IP Only kommer kunna leverera någonting, och nu har
ju Uddevalla energi ett erbjudande med förlängd ångerrätt så då fick det bli så, säger han.
För honom var det inget självklart val att
Artikeln fortsätter på nästa sida.

Detta har hänt

2015

November: IP Only
bjuder in till informationsmöte i Ljungskile.

2016

April: IP Only och
Uddevalla Energi skriver
samförläggningsavtal.

2017

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

Mars: Samförläggningsavtalet mellan
leverantörerna går ut.

September: Uddevalla Energi
återställer marken efter installation av fibernät.

Oktober: IP Only söker
grävtillstånd för tredje
gången.

November: IP Only får
avslag på sin ansökan
om grävtillstånd
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teckna med IP Only från början.
– Vi velade lite fram och tillbaka så det
var ingen självklarhet, men nu har vi inte
hört något från dem på länge och då fanns
ju bara ett alternativ kvar, säger han
En annan person, som likt Fredrik Gustavsson tecknade avtal med IP Only för
två år sedan, är Peter Malinen. Han ville ha
fiber så snabbt som möjligt och eftersom
IP Only var först med att erbjuda detta så
valde han dem.
– Jag hade också större förtroende för
dem än för Uddevalla Energi. Men det
känns som att de tappade bollen i våras så
nu har jag tappat förtroendet helt, säger
han.
Han tycker också att tydligheten och
kommunikationen till medborgarna har
varit dålig, både från IP Only och Uddevalla Energi.
– Det senaste vi fick höra från IP Only
var att de skulle börja gräva i september,
men så blev det aldrig. Jag har i efterhand
även fått reda på att Uddevalla kommun
beslutade sig redan i mars om att de inte
skulle godkänna grävtillstånd alls. Hade vi
fått den informationen tidigare hade vi
sluppit den här ovissheten och långa vän-

tan på fiber, säger Peter Malinen.
Hans avtal med IP Only går ut om bara
ett par veckor. Eftersom Uddevalla Energi
har förlängd ångerrätt till sista december
har han samtidigt tecknat avtal med dem.
– Egentligen vill jag inte betala den extra månadsavgiften som Uddevalla Energi
har, men det känns inte som att jag har
något annat val. Och eftersom Uddevalla
kommun inte verkar tillåta någon ytterligare grävning i marken, blir det monopol
på det hela i alla fall. Det är väldigt synd,
säger Peter Malinen.
Hade IP Only fått gräva i september
hade han utan tvekan haft kvar sitt avtal
med dem.
– Även om IP Only mot förmodan
skulle få grävtillstånd nu så har jag redan
väntat tillräckligt länge på att få fiber, så
det kommer väl blir Uddevalla Energi i
slutändan ändå. Helst av allt skulle jag vilja
att Telia erbjöd fiber på den här sidan av
motorvägen också.

LJUNGSKILE NYHETER

Oddevold
tillbaka
i Svenska
cupen
Oddevold stod för en svag vår och
en stark höst i söderettan. Nu blickar
laget framåt mot en ny säsong, dessutom gör man entré i svenska cupen
efter många års frånvaro.

ELIN GUSTAFSSON
elin.jl16@edu.ljungskile.org

Har du installerat fibernät?
MÖTTE PRESSEN. Som en trygg gammal kompis till
Holmdahl) tisdagens presskonferens. Även Johnny

klubben” Så beskrev ordförande Erland Holmdahl (i mitten) tränaren L-O Mattson (till vänster om
Drottz, Anton Snibb och Linus Dahl deltog vid pressträffen. 
Foto: Emma Liimatainen

Gammalt och nytt för LSK
Birgitta Johansson, 75,
Forshälla:

Sten Höglund och
Laila Höglund, Ljungskile:

Lena Olander Lindqvist,
Ljungskile:

– Nej, vi har inte kommit så
långt ännu men det är på
gång.

– Ja, vi har installerat fibernät hemma och det går som
tåget.

– Nej, vi ska inte ha det nu,
för vi har prioriterat annat
just nu.

Pontus Eklund,
Ljungskile:

Inger Strand,
Forshälla:

Ann-Britt Engström,
Ljungskile:

– Nej, jag har hört att fibernätet inte är så stabilt så det
är inget alternativ just nu.

– Vi har inte fiber än, men vi
ska installera det så fort de
börjar gräva hemma.

– Ja, vi har installerat fiber
hemma sedan ett år tillbaka
och det går jättebra.
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I tisdags kallade LSK till presskonferens på Skarsjövallen för att presentera nyheter kring klubben inför
nästkommande säsong. L-O Mattsson
presenterades som klar för ännu en
säsong som tränare, men också en ny
spelare.
När klubbens ordförande Erland Holmdahl
inledde presskonferensen hade han hela
den nya ledarstaben, en spelare med förnyat
kontrakt samt ett nytillskott i form av vänsterback intill sig.
– Så här bra har vi inte haft det på länge,
sa han och syftade på tränaruppsättningen.
Därefter offentliggjordes det att L-O
Mattsson, som tog över laget i september,
fortsätter som tränare även nästa säsong.
”En trygg gammal kompis till klubben”,
som Erland Holmdahl beskrev honom. L-O
Mattsson har även handplockat sina tränarkollegor, som han beskriver som ”kanske de
bästa i hela Västsverige”.
– Jag har fått ihop en del gamla vapendragare vilket glädjer mig enormt, sa han.

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

Förutom materialaren Tommy Svedin
och fystränaren Johnny Drottz, som finns
i klubben sedan innan, har LO Mattsson
plockat in målvaktstränaren Anders Sundblad från FC Trollhättan. Hans assisterande
tränare blir Lars Halma, tidigare akademiansvarig i Vänersborgs IF.
På spelarfronten presenterades vänsterbacken Anton Snibb, ny från Vänersborgs
FK. En spelare som L-O Mattsson beskriver
som ”En spelare med en väldigt fin vänsterfot som helst spelar på en kant som ytterback eller mittfältare”.
– Det har varit förvånansvärt mycket intresse kring mig, men LSK känns som det
bästa valet. Laget delar mina ambitioner, att
ta sig högre upp i serierna, sa han.
Också mittfältaren Linus Dahl, som förnyat sitt kontrakt, var på plats. Han har sedan L-O Mattsson tog över varit ordinarie
bredvid Aleksandar Kitic. Han sa också att
det inte var något att fundera på, och att han
trivs bra i klubben.
– Fram till att L-O Mattsson tog över var
jag inte ordinarie, och hade antagligen lämnat om inte han hade kommit. Det känns

kul att höra att han vill satsa på mig, sa han.
I övrigt när det gäller spelartruppen tillkännagavs att målvakterna Zac Lubin, som
dock gärna vill tillbaka, och Simon Forslund
kommer att lämna. Den sistnämnde till en
lokal konkurrent (rykten säger FC Trollhättan). Därför måste minst två målvakter in.
Aniekpedo Udo, som var inlånad från
norska laget Viking Stavanger, är någon som
L-O Mattsson gärna vill ha tillbaka.
– Då Viking åkte ur norska Eliteserien så
är chanserna större att han kommer tillbaka,
förklarade han.
Av spelarna i truppen är det hittills åtta
som skrivit på för ännu en säsong:
Filip Karlin, Jonathan Gustafsson, Alexander Mellqvist, Aleksandar Kitic, redan
nämnda Linus Dahl, Hampus Dahlqvist,
Jakob Olsson samt skyttekungen Robin
Strömberg. Även Roger Thompson ska ha
sagt att han vill stanna.

JOHAN LINDAHL
johan.jl16@edu.ljungskile.org

IK Oddevold inledde föregående säsong
svagt och laget hade bitvis stora problem.
Lagom till sommaruppehållet fick Jonas
Rehnberg lämna tränarposten. In kom istället Jan Carlsson och ett par nyförvärv som
direkt satte sin prägel på laget.
– Det var en tuff vårsäsong, där vi blandade och gav. Efter tränarbytet vände det och
under hösten var vi det tredje bästa laget i
serien, säger Oddevolds klubbchef Johan
Ederwall.
På spelarfronten jobbas det just nu för
fullt för att kunna ställa ett så slagkraftigt lag
som möjligt kommande säsong. Klart är i
alla fall att Sonny Karlsson, Tobias Mikaelsson och Alexander Hedlund lämnar laget.
– Vi vill i stort sett behålla alla från truppen. Men sedan är det alltid några som faller
ifrån. Det kan bero på jobb eller vad som
helst, tyvärr ser det ut så i division ett. Det
är skillnad ekonomiskt mot till exempel
Superettan, säger Johan Ederwall.
Annars kan Oddevoldsupportrarna se
fram emot Svenska cupens gruppspel som
laget kvalificerade sig för efter att ha slagit ut
Falkenberg i höstas. Oddevold lottades i en
på förhand tuff grupp och kommer bland
annat ta emot AIK och Halmstad hemma på
Rimnersvallen.
– Det var länge sedan vi lyckades ta oss
till svenska cupen. Vi kommer att möta ett
av Sveriges största lag i AIK, det kommer bli
kul men givetvis tufft ute på planen, säger
han.
Förutom de två hemmamatcherna väntar
också Syrianska på bortaplan. Johan Ederwall berättar att det dessutom finns goda
minnen från svenska cupen på Oddevolds
tränarsida.
– Assisterande tränare Hans Prytz hade
samma lottning med Halmstad och AIK när
han var i Örgryte och de gick vidare från
gruppen. Vi har samma målsättning, vi tror
på oss själva, säger Johan Ederwall.
MELKER TOLLSTÉN
melker.jl16@edu.ljungskile.org

Titta på våra webb-tv-inslag: www.ljungskilenyheter.se/webb-tv

8 Fredag 1 december 2017

LJUNGSKILE NYHETER

På gång
Bortlängtan
Utställning av Helena Karlsson, Anette Juhlin,
Gun Friedner, Miriam Palmquist och Herti
Dixen. Kulturens hus 2–10/12. Fri entré.
Adventsmusik Ljungs kyrka
Stämningsfull adventsmusik med elever från
Ljungskile folkhögskolas musiklinje. Ljungs
Kyrka lördag 2/12 kl 18.
Skyltsöndag i Uddevalla
Levande skyltfönster kl 11–12. Butikerna
öppet kl 12-16. Tomteparad kl 12.30 från
Kochska Torget till Kungstorget där Luciorna
sedan uppträder. Söndag 3/12.
Trollvinter i Mumindalen
Animerad barnfilm. Det är vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill inte gå i ide, han
vill undersöka vintern. Ljungskile folkhögskola, söndag 3/12 kl 17.00. Entré 60:-.
Adventskonsert
Traditionella adventssånger och psalmer av
Uddevalla Kammarkör, Per Weist och Birgitta
Brodén. Uddevalla kyrka söndag 3/12 kl
18.00.
Måndagsmarknad i Uddevalla
Knallemarknad på Kungstorget i Uddevalla.
Måndag 4/12 kl 09–15.
En alldeles särskild dag
Film. Ettore Scolas mästerverk om den
italienska fascismen från 1978 med Marcello
Mastroianni och Sophia Loren. Den 8 maj
1938 besökte Hitler Mussolini i Rom. Hemmafrun Antonietta får stanna hemma medan
maken och barnen deltar i paraden. På andra
sidan gården ser hon Gabriele, en antifascist
vars värme smittar av sig på omgivningen.
Ljungskile folkhögskola tisdag 5/12 kl 19.00.
Filmstudion. Entré 80:-.
Jul på Bella Vista
Servering, utställning, öppen handelsbod
samt visning av fotoarkivet Sofie. Försäljning
av kalender för 2018 och Minnesbilder 2017.
Bella Vista lördag 9/12 kl 10–15. Fri entré.
Lions julmarknad
Försäljning av kärvar, glögg, pepparkakor,
hembakat, miniloppis, hantverk med mera.
Tomten delar ut godispåsar till barnen. Kören
Fräknarna och folkdanslagets spelmän medverkar. 14 Ljungskileföreningar är på plats
under dagen. Kl 12.00 koras Årets Ljushuvud
i Ljungskile. Detta i samverkan mellan LSK
som initiativtagare, samt i år Lions Ljungskile,
Ljungskile Samhällsförening och Uddevalla
Näringsliv i Ljungskile. Hemgården lördag
9/12 kl 10–13. Fri entré.

JULELJUS. Årets julgran är uppe i Ljungskile. 

Foto: Stefan Johansson

Gammaldags jultorg
Torghandel med fläkt av gamla tider Möjlighet att ta en tur med häst och vagn. Kungstorget, Uddevalla, lördag 9/12 10–15, söndag
10/12 kl 11–15.

Star Wars: The last Jedi
Film. Den episka Skywalker-sagan fortsätter
när hjältarna från The Force Awakens ansluter
sig till de galaktiska legenderna i ett stor
slaget äventyr som avslöjar Kraftens uråldriga
mysterier och chockerande sanningar från
det förflutna.. Ljungskile folkhögskola onsdag
13/12 kl 19.00. Entré 80:-.

Luciafirande
Luciafirande och käpphästtävling. Anmälan
i förväg för de som vill tävla. Ljungskile Ridklubb söndag 10/12 kl 10–15.
Breathe
Film. Robin Cavendish är en äventyrslysten
och karismatisk ung man som drabbas av polio. Han ges bara månader kvar att leva. Hans
fru Diana trotsar alla rekommendationer och
hämtar honom från sjukhuset, besluten att ge
Robin ett långt och fullbordat liv. Ljungskile
folkhögskola tisdag 12/12 kl 19.00. Entré 80:-.

Jul på Bella Vista
Servering, utställning, öppen handelsbod
samt visning av fotoarkivet Sofie. Försäljning
av kalender för 2018 och Minnesbilder 2017.
Bella Vista lörsag 16/12 kl 10–14. Fri entré.
Kortfilmsdagen
Film. På årets kortaste dag visas sex korta
filmer. Ljungskile folkhögskola torsdag 21/12
kl 19.00. Entré 80:-.

Detta är sista utgåvan av Ljungskile Nyheter för denna säsong.

