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För många är semestern nu förbi och 
tillbaka till arbetet eller utbildningen 
tillsammans vi gå. Ljuset från somma-

ren är lagrat i minnesbanken, något att ta 
fram när höstmörkret faller. Men vi är fak-
tiskt inte där än, sakta i backarna. Vi har en 
sensommar att fortfarande njuta av och en 
släng av ljumma vindar lär vi åtminstone få 
uppleva någon gång till. 

Varför måste slutet på semestern vara så 
jobbig? Kan det inte vara härligt att ta på 
sig mer kläder, fokusera på någonting annat 
än att vara ute hela tiden och istället kura 
ihop sig i soffan framför någon riktigt dålig 
tv-serie?

När vi nu kliver in i en ny årstid så 
 kommer den oftast med en förväntan och 
ibland ett pirr i magen inför vad som ska 
hända framöver. Schemat som tidigare va-
rit tomt fylls på, matlådor förbereds och 
pendlar kortet fylls på. 

Som journalist är du glad att sommaren 
över. Äntligen vaknar kommunerna till liv 
igen och beslut fattas, gatorna fylls på med 

människor och samhället väcks till liv igen, 
vilket betyder jobb för oss på Ljungskile 
Nyheter. 

Med eN MåNgSidig redaktion har vi som mål 
att täcka upp så stor del av Ljungskile som 
möjligt. Förra veckan hade vi en tipsardag 
då vi var ute och träffade er i Ljungskile. 
Lite om det ni tipsade om kan ni läsa om i 
det här numret. 

Kanske funderar du på när du tittar 
igenom tidtabellen hur det egentligen 
blir med bussarna och tågen till och från 
Ljungskile framöver. När tränings påsen är 
packad vill du veta vad som händer med 
Skarsjövallen. Är du i behov av att träffa 
folk under dagarna finns nu en ny mö-
tesplats för Ljungskilebor. Har du, liksom 
många andra, svårt att veta hur du ska an-
passa dig till vardagen efter semestern så 
ger Ljungskileborna deras bästa tips på hur 
du ska överleva. Det här och mycket annat 
får du läsa om i det här numret. 

God läsning! 
Victor NorlaNder, NyhetScheF

victor.jl18@edu.ljungskile.org

tillbaka till maskineriet igen

Scanna och lyssna på LN–radio

intro

Stridsyxan nedgrävd – vad händer nu?
Frågan om var LSK:s ungdomar ska träna nästa år kvarstår
 ljungskile SK och Uddevalla kommun 
har sedan länge haft skilda mening-
ar om hur och vem som ska sköta 
Skarsjö vallen, lSK:s hemmaplan. 
arenan är öppen igen och klubb och 
kommun jobbar på tilliten. Men ännu 
är det oklart var barn- och ungdomsla-
gen ska träna nästa säsong.

Just nu håller Skarsjövallen öppet för LSK:s 
barn- och ungdomslag men vad som  händer 
i framtiden är oklart.

– Problemet kvarstår, vi måste ha en lång-
siktig finansiering av anläggningen, säger 
Erland Holmdahl, ordförande i  Ljungskile 
SK, på planen som är blöt efter dagens regn-
skurar.

Monica Bang Lindberg (L) är  ordförande 
i Kultur- och fritidsnämnden i Uddevalla 
kommun. 

Kommunen har pratat med LSK om den 
ekonomiska situationen. Men hon vill inte 
gå in närmare på vad som sagts eftersom det 
skett i förtroende. Erland Holmdahl bekräftar.

– Det handlar om att bygga tillit. När vi 
får  deras versioner av vissa saker som har 
hänt förstår vi att vi har ett behov av att 
klarlägga fakta.

”Vi har en plan”
Monica Bang Lindberg har tidigare sagt 

att LSK:s barn och ungdomar kan träna på 
konstgräsplanen vid Skarsjövallen som är 

kommunägd. I de lagen spelar idag cirka 350 
personer – många tränar flera gånger i veckan.

– De har så många ungdomar att det inte 
riktigt räcker. Då kommer vi vidta åtgärder, 
vi jobbade hela sommaren med det här. Vi 
har en annan plan. Jag har begärt att få in 
vad det kostar för barnen att spela på planen 
och dylikt, säger Monica Bang Lindberg.

LSK:s ståndpunkt har tidigare varit att kom-
munen ska ansvara för driften av Skarsjö vallen.

– Jag tror att man inte ska låsa sig för 
 någon lösning. Det är rimligt att det finns 
någon form av offentligt finansierad idrotts-
yta – där man till exempel kan spela fotboll   
i Ljungskile, säger Erland Holmdahl. 

Minskat bidrag
Ljungskile SK:s stängning av Skarsjö vallen 

i juni innebar ett avtalsbrott med kommu-
nen. Kommunen svarade med att minska 
bidraget till klubben med 11 000 kronor.

– Rent tekniskt så är det helt korrekt men 
är du stor och stark så måste du vara snäll, 

och kommunen är stor och stark. Om det 
kostar 1,5 miljoner (per år) att driva anlägg-
ningen och 137 000 kronor som vi har i 
bidrag från kommunen så förstod ju var och 
en att det är väldigt liten ersättning vi får, 
säger Erland Holmdahl.

Många i Ljungskile undrar över hur det 
kommer att gå med barn- och ungdoms-
lagen som tränar på Skarsjövallen. Under 
nedstängningen fördes det diskussioner om 
att lagen skulle kunna träna i Uddevalla, 
förslag svis på Rimnersvallen.

Förfrågan ställdes till barn- och ungdoms-
lagen om vilka tider de ville träna på i 
Uddevalla – men inte ett enda svar kom in. 
Istället har föräldrar mejlat kommunen och 
uttryckt sin frustration. 

”Blir flytten av barn- och ungdomsverk-
samheten i LSK verklighet så har vår familj 
beslutat att vi flyttar tillbaka till Mölndal”, 
skriver en förälder.

text och bild: Karl Meyer
karl.jl18@edu.ljungskile.org

I juni stängde Ljungskile SK Skarsjövallen i en månad. 

Erland Holmdahl anser det vara rimligt att det finns en offentligt finansierad idrottsplats i Ljungskile. 

tidigare ljungskilebon cornelia  rohlsson 
flyttade för en vecka sedan till hongkong 
för att studera och befinner sig idag i 
 kaoset och demonstrationerna.

ett tåg körde på ett tiotal kor under 
 torsdagen, strax norr om ljungskile. 
det blev ett större räddningspådrag, då 
många döda kor låg på rälsen.

håll utkik på vår hemsida efter vårt 
 radioprogram angeläget som släpps 
 varje torsdag klockan 14:30. denna vecka 
är ylva hallingberg programledare.

hongkong-protester Ko-olycka i ljungskile angeläget vecka 36
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Sommaren är slut. Många känner en 
känsla av melankoli. Skönt att få kom-
ma tillbaka till rutinerna igen, men 
tråkigt att lämna ledighet och solljus 
bakom sig. eller? Kanske är det bra att 
vi lämnar ledigheten bakom oss så att 
vi har något att se fram emot.

Att komma tillbaka till vardagen efter 
sommaren är inte alltid det enklaste. 
Efter långa kvällar och nätter där man 

suttit uppe och umgåtts med nära och kära. 
Efter äventyr till främmande länder. Efter re-
san till solparadiset där man satt på stranden 
hela dagarna. Då är det inte alltid lätt att ta 
sig upp en regnig septembermorgon och ta 
sig till jobbet. Men det borde inte vara så. 
Känslan av att ha någonstans att gå. Att få göra 
något av sin dag. Det är en känsla som många 
tar för givet.

För första gången på väldigt många år 
hade jag en sammanhängande ledighet som 
var mer än två veckor. Som jag längtade 
innan sommaren! Det skulle bli så skönt. 
Och det var det också. Den första veckan 
var underbar, den andra likaså, den tredje var 
inte helt fel den heller. Men sen hände nå-
got. Jag hade gjort det mesta som jag hade 
planerat att göra under mitt lov och jag 
hade sju veckor kvar. Men vad bra, tänkte 

jag då, då hade jag ju tid att återhämta mig 
och bara ta det lugnt. Att återhämta sig var 
skönt den första veckan. Men sen var jag ju 
återhämtad, vad skulle jag då göra den kom-
mande veckan? Återhämta mig från åter-
hämtningsveckan? Nej, jag ville inte fastna i 
den spiralen. Tänk om återhämtningsveckan 
efter återhämtningsveckan var så pass påfres-
tande att jag skulle behöva ännu en åter-
hämtningsvecka efter den? Nej, jag kände 
att det var en väg jag inte vågade ta.

ett probleM Med alltför långa ledigheter är att 
det är få andra som har långa ledigheter. Visst 
är det skönt att få vara ledig, kunna umgås 
med familj och vänner. Men det blir oro-
väckande svårt att göra det när dina vänner, 
själviskt, återgår till jobbet och lämnar dig 
ensam i din ledighet. Istället vaknar man upp, 
ensam, med varma solstrålar mot sitt ansikte 
och en blå himmel och man ligger där i säng-
en och funderar på vad man ska hitta på en 
dag som denna. Sitta ute i solen och sola en 
hel dag är faktiskt inte lika lockande när man 
redan har gjort det i ett par veckor.

Det är där någonstans som tristessen infin-
ner sig och man börjar längta tillbaka till var-
dagen. Längta efter att få komma tillbaka till 
jobbet eller skolan och få träffa sina kollegor, 
att få känna sig trött när man kommer hem. 
Att längta efter att få sätta sig i solen och nju-
ta efter en hel dag inne på en fabrik. Att göra 

sig förtjänt av fredagsölen efter en veckas slit. 
Det kan till och med vara skönt att få träffa 
de där jobbiga kollegorna igen, mest bara för 
att få känna känslan av hur skönt det är att 
slippa dem när man äntligen får gå hem. 

KäNSlaN aV att få längta till något ska man 
inte underskatta. Redan nu, tre veckor in 
på mitt skolår, längtar jag efter att få vara 
ledig i helgen, att få ha höstlov, en lyx som 
är få förunnat. Och jag kan nästan lova att 
jag kommer njuta mer av de korta ledighe-
terna än vad jag gjorde de sista veckorna av 
mitt sommarlov. För trots att det kan vara 
superskönt och välbehövligt att få vara le-
dig då och då så blir ledigheten faktiskt inte 
en ledighet om man alltid är ledig. Då blir 
den istället vardag. Och vad ska man då vara 
ledig ifrån? 

alexaNder gUStaFSSoN
alexander.jl18@edu.ljungskile.org

att återgå till vardagen efter ledighet
Krönika

de flesta ungdomar kan simma. Men 
alla vet inte hur de ska göra för att 
hjälpa en medvetslös ur vattnet eller 
bogsera någon i en livboj. För att för-
bättra situationen krävs undervisning, 
till exempel via simskolor som den 
som hölls i ljungskile i somras.

När höstrusket smyger sig på är kanske sol 
och bad inte det första de flesta tänker på. 

Men för bara en dryg månad sedan var det 
simskoleavslutning i Ljungskile. Då deltog 
Svenska Livräddningssällskapet och visade 
upp flytvästar och hur livräddning går till 
från både land och boj.

En undersökning från Sifo Kantar visar att 
mindre än var fjärde person mellan 12 och 17 
år tror att de skulle kunna rädda en medvets-
lös ur vattnet. Det är enligt Johanna Adolfson 
på Svenska Livräddningssällskapet en skräm-
mande utveckling. Hon tror att lösningen på 

livräddning viktig kunskap i ung ålder
Livräddningssällskapet höll simskola i utbildningssyfte

problemet ligger i undervisning och infor-
mation och att det är en bra idé att börja ti-
digt, gärna redan vid sex års ålder.

Sommarens simskola i Kallbadhuset i 
Ljungskile hölls mellan 17 och 31 juli och 
målgruppen var barn och ungdomar mellan 
6 och 15 år.

– Barn är ju smarta. Ju tidigare man bör-
jar, desto mer naturligt blir det att hjälpa till, 
säger hon.

Johanna Adolfson tror att många tror 
sig vara skickligare simmare än de är. Hon 
trycker på vikten av att folk tänker på sjösä-
kerheten, till exempel genom att inte bada 
ensam. Dessutom bör alla som ger sig ut på 
sjön bära flytväst och hålla sig ifrån alkohol.

–Alkohol tar bort lite av vettet, säger hon.
Alkohol kan vara en bov i dramat, men 

även mobiltelefoner kan ställa till problem 
i samband med olyckor. Johanna Adolfson 
ställer sig kritisk till att vissa snarare använ-
der mobiltelefonen till att dokumentera än 
till att ringa räddningstjänsten.

– Mobiltelefoner är till för att tillkalla 
hjälp, säger hon.

Sjösäkerhet är alltså a och o, men om olyck-
an ändå skulle vara framme har hon ett viktigt 
råd till den som har möjlighet att ingripa.

– Var lugn. Det är bättre att tänka på hur 
man ska göra än att haussa upp sig. Ta ett 
djupt andetag, säger hon.

Frida aNderSSoN
frida.jl18@edu.ljungskile.org

Livbojen är en viktig del av livräddningsarbetet.  Bild: Frida Andersson
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Västtrafik satsar 16 miljoner på 
kollektivtrafiken till nästa år och 380 
000 nya avgångar, men av dessa ser 
bohusbanan endast ett fåtal. enligt 
torvald Svahn, affärschef för tåg på 
Västtrafik, beror det på bristande 
infrastruktur på banan.

Västtrafik ska i år satsa 16 miljoner kronor 
på att förbättra kollektivtrafiken i regionen 
i ett projekt som heter region 2020. Av de 
16 miljonerna kommer det bli ett antal nya 
avgångar på Bohusbanan. De flesta nya av-
gångarna ligger i anslutning till populära 
restider då många reser, såsom en ny avgång 
från 15:45 från Göteborg varje vardag för-
utom på sommaren.

– Vi ser att det finns potential för Bohus-

banan att plocka upp folk som annars väljer 
att pendla till Göteborg eller Uddevalla på 
E6:an, säger Torvald Svahn.

Enligt Torvald Svahn är Bohusbanan en 
trafikled som redan är hårt trafikerad och 
det är svårt att utöka med fler tider än vad 
som redan finns. Han säger att banan skulle 
må bra av att byggas ut.

 – Vi vill se att det ska bli bättre och 
snabbare tåg på Bohusbanan, men som läget 
ser ut idag behöver vi vänta på förbättrad 
infrastruktur.

Många kommuner längst Västkusten 
försöker få Bohusbanan utbyggd, även så 
Uddevalla kommun. De har länge försökt 
lyfta frågan till Trafikverket om att bygga ut 
den omtalade järnvägen.

 – Vi ser behovet av utbyggnad av Bohus-
banan och försöker trycka på staten, men just 

nu är det allt vi kan göra, säger Andreas Roos 
på samhällsbyggnad på Uddevalla kommun.

chans till utbyggnad 
Trafikverket har lyssnat på  kommunerna 

och ska göra en prövning om att bygga 
dubbelspår mellan Göteborg och Stenung-
sund inför sin nya genomförandeplan som 
kommer gälla mellan 2022 och 2033.

– Vi har hört att trycket är högt och vi 
 kollar på möjligheterna om att bygga ut spå-
ret. Men än så länge finns det ingen finansie-
ring för projektet och en prövning innebär 
ju inte ett beslut. Men vi kollar åtminstone 
på förutsättningarna för en utbyggnad, säger 
Bengt  Ryhed, regionchef på region väst på 
Trafikverket.

alexaNder gUStaFSSoN
alexander.jl18@edu.ljungskile.org

Storsatsningen som inte går på räls
Trots satsningen händer det inte mycket på Bohusbanan.  Bild: Elin Johansson

M-förslaget skapar het  asyldebatt
Moderaterna och Socialdemokraterna oense
Moderaternas förslag att minska asyl-
invandringen med 70 procent har inte 
mottagits väl hos Socialdemokraterna i 
Uddevalla.
– det finns inte en chans att vi skulle 
skriva på det här förslaget. det går bara 
inte, säger anna-lena heydar (S), ordfö-
rande för Uddevalla arbetarekommun. 

Under 2018 tog Sverige emot 21 500 asyl-
sökande. Moderaterna vill minska det anta-

let till mellan 5 000 till 8 000 personer per 
år, vilket är ungefär vad Norge, Danmark 
och Finland tar emot. Fredrik Södersten, 
 ordförande för Moderaterna i Uddevalla sä-
ger att de instämmer i det förslaget.

– Det är inget som diskuterats hos oss fak-
tiskt men vi har ingen annan syn på inte-
grationspolitiken än de på nationell nivå. Det 
är ingen som vinner på att vi tar in en så stor 
mängd människor, säger han. 

Moderaternas förslag har dock diskuterats 
allt mer hos Socialdemokraterna i Uddevalla 

och de har en helt annan syn på det.
– Det är ett väldigt dåligt underbyggt 

 förslag tycker jag. Vi har skrivit under FN:s 
flyktingkonvention och det finns ju regler att 
följa, säger Anna-Lena Heydar (S).

Moderaterna menar att om antalet asyl-
sökande som kommer till Sverige minskar 
så kommer integrationsproblemen också att 
minska på sikt. Fredrik Södersten instämmer 
och säger att det höga antalet asylsökande le-
der till utmaningar inom olika områden men 
främst inom skolan. Anna-Lena Heydar ser 
också att det finns integrationsproblem i sam-
hället men att de inte är direkt kopplade till 
asylinvandringen.

– Integrationsproblemen är ju en helt 
 annan fråga och jag förstår faktiskt inte varför 
det tas upp i förslaget. Men det är klart att vi 
kan förbättra oss i hur vi hanterar integratio-
nen, säger Anna-Lena Heydar.

Tror du att förslaget kommer att gå 
igenom?

– Nej. Inte så länge vi har regeringsmakten 
i alla fall. Det är jätteviktigt att vi står emot 
påtryckningarna från de andra partierna som 
är för det här, säger hon.

MarcUS eriKSSoN
marcus.jl18@edu.ljungskile.org

Ett svenskt pass kan vara åtråvärt för många. Bild: Alexander Gustafsson 
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du har ett dygn på dig att skapa en 
kortfilm på max fem minuter. till din 
hjälp har du tre föremål, tre platser 
och ett tema – det är förutsättningar-
na för kortfilmstävlingen Noomara-
ton.
Kortfilmstävlingen Noomaraton firar 
20-årsjubileum. Det finns ingen åldersgräns 
för att delta och tävlingen är öppen för alla. 
Lördagen den 31 augusti startade tävlingen. 
Deltagarna har ett dygn på sig att skapa en 
kortfilm på max fem minuter. 

I Västra Götaland är det Kultur i Väst som 
håller i arrangemanget.

– I och med att det är 20-årsjubileum så 
är årets kriterier en repris på de alla första 

kriterierna som var när tävlingen började, 
säger Amelia Brorson, koordinator för täv-
lingen.

Förutsättningarna för tävlingen – ett 
tema (Sorglöshet), tre platser (kiosk, kök, 
grusväg) och tre föremål (högersko, fotboll, 
hår borste) som måste vara med i filmen får 
alla lag reda på först när tävlingen börjar. 
Filmskapandet sker på valfri plats och i år är 
intresset för kortfilmstävlingen rekordstort.

– Det var jätteroligt för vi slog rekord, vi 
var 38 tävlande lag. Det är jätteroligt att det 
var så många, vi var den största regionen 
med flest deltagande, säger Amelia Brorson.

Kreativiteten i fokus
Den 11 september är det regionfinal på 

Kultur i Väst, då visas alla bidrag som tar sig 
i mål. En jury utser vilka två lag som går 
vidare till finalen.

– Vi försöker att inte fokusera för mycket 
på kvaliteten utan mer på hur kreativ man 
har varit. Är det lite skakigt så gör inte det så 
mycket. Tävlingen är för alla, och  vi vill inte 
att man ska ha en fördel om man har en fin 
kamera och så vidare, säger Amelia Brorson.

De två vinnande lagen får representera 
Västra Götaland i riksfinalen på Filmhuset 
i Stockholm lördagen 5 oktober. En riks-
jury utser vinnande lag och priset är ett di-
plom, en plakett, ett vandringspris samt ett 
 pr esentkort på 10 000 kronor.

Karl Meyer
karl.jl18@edu.ljungskile.org

på tisdagen spelade Sverige eM-kval 
mot lettland, en match de vann med 4 
- 1, vilket är ett glädjeämne i sig självt. 
ännu ett glädjeämne var att rebecka 
blomqvist, fostrad i Uddevalla-klub-
ben iK rössö fick göra sin landslags-
debut.

Rebecka Blomqvist har en strålande sä-
song bakom sig. Hon leder skytteligan i 
Damallsvenskan och hennes nuvarande 
klubb Kopparberg Göteborgs FC ligger 
än så länge på andraplats i ligan. Och som 
grädde på moset blev det även landslags-
debut.

– Det var såklart jätteroligt och skönt att 
få göra debuten. Jag blev tillsagd sju minu-
ter innan jag hoppade in så det var bara att 
börja värma upp, så jag hann inte tänka så 
mycket innan,  säger Rebecka Blomqvist.

Eftersom Rebecka Blomqvist leder 
skytteligan i Damallsvenskan där hon 
gjort 11 mål på 15 matcher förväntas hon 

att fortsätta producera mål även i lands-
laget.

– Det är ju en av anledningarna, tillsam-
mans med mitt djupledsspel, att jag är ut-
vald till landslaget så då förväntar jag mig 
även själv att jag ska fortsätta producera.

Under säsongen har Rebecka Blomqvist 
utvecklat sitt spel och hon känner själv att 
hon har blivit bättre på att vara delaktig i 
spelet, vilket i sin tur gör att hon får mycket 
boll. Vilket också beror på riktningen laget 
har utvecklats i under året.

– Det är en av anledningarna till att 
jag gör många mål, jag får många lägen 
och jag brukar sätta dem, säger Rebecka 
Blomqvist. 

Vad hon har för mål resten av  säsongen är 
det ingen frågan om.

– Jag vill fortsätta vara i toppen av skytte-
ligan och förhoppningsvis kan vi klättra den 
där sista platsen och vinna Damallsvenskan 
också.

alexaNder gUStaFSSoN
alexander.jl18@edu.ljungskile.org

landslagsdebut för Uddevallatalangen

Efter en lysande säsong i Kopparberg 
 Göteborg FC gjorde Rebecka Blomqvist 
landslagsdebut.  Bild: Pressbild SvFF

Sport

Noomaraton firar 20-årsjubileum
Deltagarna har ett dygn på sig att skapa en film. Bild: Pressbild Kultur i Väst

Kultur

Knyt nya band och träffa nya människor
ett 100-tal besökare var på plats när 
Mötesplats Soffan invigdes i veckan 
på Sofiedal i ljungskile. Föreningen 
Mötesplats Soffan och Uddevalla 
kommun står bakom initiativet, som 
ska bryta ofrivillig ensamhet.
– Vi är nöjda med invigningen. Det kom 
fler besökare än vad vi trodde, säger Sten-
Åke Lyngstam, ordförande i föreningen 
Mötesplats Soffan.

I styrelsen för föreningen finns represen-
tanter från Röda Korset, Rädda Barnen, 
Hembygdsföreningen, Rotary, PRO och 
Svenska Kyrkan.

 Inför invigningen hade extra stolar 
ställts fram i en lokal med flera runda bord. 
På borden fanns det chips och salta pinnar 
till gästerna.

En av besökarna var Eva Henriksson.
  – Det är bra att ha denna mötesplats. Jag 

kommer nog att besöka den någon gång i 
veckan, säger Eva Henriksson.

ett spännande tal 
Invigningstalet hölls av  Ann-Charlott 

Gustafsson (UP), ordförande i Social-
nämnden i Uddevalla kommun.

–  Man kan ju fundera på varför det 
behövs mötesplatser. Jo, för att ett av våra 
största hälsoproblem idag är ensamheten, sa 
hon i talet.

 Hon underströk också hur viktigt det 
är för oss att träffa människor och inte vara 
ensamma.

 Sten-Åke Lyngstam presenterade sedan 
föreningen och sa sedan:

– Vi är en ideell förening och vi i styrel-
sen är frivilliga. Vi vill att Ljungskileborna 
ska ha det bra.

 Mötesplats Soffan kommer vara ett ställe 
dit man kan gå till för att träffa människor, 
fika eller delta i någon aktivitet. Besökare 
kommer att kunna komma när som helst 
under dagen. Kanske vill någon bara ta en 
kopp kaffe.

 – Det har varit trevligt. Istället för att 
träffas på de kaféer som finns, så kan man 

träffas här, säger Inger Sällström, besökare.
 En av dem som också var nöjda med 

invigningen var besökaren Kent Axelsson.
– Det har varit väldigt trevligt, säger han.

Knyta band
Istället för att klippa ett band knöt 

Ann-Charlott Gustafsson ihop ett band 
som en symbol för samarbetet mellan kom-
munen och föreningen för mötesplatsen.

Verksamheten kommer också att drivas 
med hjälp av Linda Olausson Noremalm, 
trygghetsvärd vid Sofiedals trygghetsboen-
de i Ljungskile. 

text och bild: eliN johaNSSoN
elin.jl18@edu.ljungskile.orgMånga besökte invigningen. Det var underhållning, fika och hölls tal.

Ordförande Sten-Åke Lyngstam presenterade 
Mötesplatsen.  

Linda Olausson Noremalm, trygghetsvärd vid Sofiedals trygghetsboende i Ljungskile, Sten-Åke Lyngstam och Ann-Charlott Gustafsson (UP). 
ordförande i socialnämnden. 
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Nästa nummer kommer fredagen den 13 september.

Under onsdagen förra veckan stod 
ljungskile Nyheter nere i centrum och 
träffade personer som bor i ljungski-
le. redaktionen fick in flera tips om 
vad vi kan skriva om och frågor som är 
viktiga för ljungskileborna.

Nu har Ljungskile Nyheter dragit igång. 
När vi stod nere i centrum under onsdagen 
fick vi många tips, träffade många intressanta 
människor och fick trevliga samtal med per-
soner som var nere i centrum.

Vi fick bland annat in många olika tankar 
kring E6:an. Invånarna i Ljungskile märker 

av att vägen är tungt trafikerad. Trafiken och 
bullret är fortfarande högt trots den nylagda 
så kallade tysta asfalten på motorvägen.

Vid busshållplatsen nere i centrum har 
kommunen låst toaletterna. För att komma 
in på toaletten behöver personen som ska 
besöka toaletten skicka iväg ett sms för att 
komma in. Varför har Uddevalla kommun 
valt att göra detta och hur påverkar det tu-
rister som besöker Ljungskile, var en av frå-
gorna som ställdes på Tipsardagen.

En fundering vi fick in är vad som händer 
med Skarsjövallen. Det var tal om att Skar-
sjövallen skulle stängas för att det fattades 

pengar. Nu har Skarsjövallen öppnat igen, 
men vad var det som egentligen hände?

Ytterligare en aktuell fråga var skolsitu-
ationen på bland annat Ljungskileskolan. 
Räcker lokalerna till?

Men vi vill ha mer ideér och tips från er. 
Vad är viktigt för dig? Har du något spän-
nande projekt på gång, eller har en intres-
sant bakgrund? Tveka inte att höra av dig 
till oss på: ln@ljungskile.org.

eliN johaNSSoN
elin.jl18@edu.ljungskile.org

Flera tips och trevliga möten
I brevlådan samlades flera tips till redaktionen. Bild: Karl Meyer

i helgen ser det ut som att lågtrycket 
som legat över ljungskile de senaste 
dagarna håller i sig, och under lörda-
gen ska det komma drygt 15 mm regn, 
enligt SMhi:s prognos. 

– Det är tidvis regn och skurar och tem-
peraturmässigt ska det ligga på runt 13 till 
16 grader för lördag och söndag samman-
taget. På lördagen kan det vara lite blåsigt 
med sydvästlig vind, säger Sofia Söderberg, 
meteorolog på SMHI.

Vindbyarna och regnet avtar under sön-

dagen. Avbrottet i regnvädret kan innebära 
att söndagen bjuder på några solglimtar.

SMHI:s prognoser för nästa vecka är inte 
helt entydiga. Men det ser ut som att låg-
trycket håller i sig i åtminstone i början av 
nästa vecka och temperaturen kommer ligga 
runt 15 till 20 grader.

– Det kan vara skurar av och till och en del 
moln fortsatt in i nästa vecka, om vi tänker 
måndag tisdag då. Inga större förändringar 
vad det ser ut som, säger Sofia Söderberg.

text och bild: Karl Meyer
karl.jl18@edu.ljungskile.org

Följ ljungskilenyheter på 
Instagram för att få de nyaste 
uppdateringarna och en in-
blick i vilka vi är och vad vi 
gör.

@LjungskileNyhet på
twitter. Följ oss där för att 
få en djupare inblick i vårt 
arbete och var inte rädd att 
ställa några frågor.

Besök Ljungskile Nyheter 
på facebook för att få våra 
hetaste nyheter snabbt och 
enkelt rakt i telefonen.

läs mer på våra digitala 
kanaler och vår hem sida 
ljungskilenyheter.se

regn och rusk i helgen


