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Om några rader

Scanna och lyssna på LN-radio

En fin fångst Angeläget vecka 39Ny gitarruppfinning
Samuel och Josefin Fredén tar 
med sig sin uppfinning Harpad, till 
gitarrmässa i tyska Mannheim.

Den här veckans Angeläget kom
mer att handla om böcker, mani
festation och gitarrinovation.

På tisdagsmorgonen var det 
dags för fritidsfiskaren Stefan 
 Cederström att ta upp första tinan.
  

Omslagsbild: Elin Johansson

Kommer du att uppmärksamma den 
korta artikeln på sida fyra? 

Det är bara några rader text. Men bakom 
raderna ligger det något ögat kanske inte ser, 
det journalistiska hantverket. Det är ibland 
ett osynligt arbete som oftast inte uppmärk
sammas. Det är naturligt att inte lägga fokus 
på något som inte kan ses, läsas eller höras. 

Just därför vill jag, som nyhetschef för 
denna vecka, fästa uppmärksamheten på 
 redaktionens arbete bakom de genom
arbetade rader som publiceras för er 
Ljungskile bor.

Vad är då det osynliga journalistiska hant
verket som jag vill göra synligt?

Det kan till exempel vara samtalet. Att 
ställa rätt frågor till rätt person. Det kan 

vara faktagranskningen, att ett tips verkligen 
stämmer. Det kan vara att ge sig ut på fäl
tet, att granska, och att begära ut handlingar. 
Under en dag är det flera pusselbitar vi job
bar med för att bygga nyheten, eller pusslet. 
Ibland kan det ta tid, och ibland måste det 
få ta tid. Därför kan arbetet bakom några 
rader ta lika lång tid som ett helt uppslag i 
en tidning. 

Oavsett radantal, vi på redaktionen ar
betar ständigt för att skapa trovärdiga och 
relevanta nyheter för våra läsare och lyssnare. 

Med de orden vill jag önska er en god 
läsning!

AmANdA AlwAN, NyhETSchEF
amanda.jl18@edu.ljungskile.org

100-årsjubileum 
med kunglig glans
På onsdagen blev det kungligt besök 
när föreningen Norden firade sitt 
100-årsjubileum i Bohuslän. 
Kung Carl XVI Gustaf fick en heldag på 
Västkusten. Dagen innehöll ett besök i 
Strömstad med båttur mellan gränserna 
och med en föreläsning med havet i fokus. 
Efter båtturen blev det en promenad runt 
 Laholmen där man sedan gick vidare mot 
kulturhuset Skagerack för en middag. 

Dagen fortsatte i Uddevalla där  kommun
direktör Peter Larsson höll ett föredrag om 
hur Uddevalla hamn jobbar med sin ut
veckling för framtiden. 

Där pratades det om att man vill flytta 
hamnen längre ut, för att lämna plats till att 
bygga nya bostäder. Man vill även i framti
den jobba mer med järnvägen för att kunna 
klimatkompensera. 

Detta reagerade kungen på. 
–  Varför inte fortsätta med sjöfart när 

järnvägen inte är utbyggd än, sade han. 

VicTOr PETTErSSON
victor.jl18@edu.ljunskile.org

Sverigedemokraterna driver frågan om 
ett nationellt tiggeriförbud – och röstade 
för förslaget. Samtidigt är oppositionspartiet 
Socialdemokraterna kritiska till beslutet. 

– Ska du sitta och tigga så är det bra med 
ett tillstånd. Dels för att komma undan 
brottsligheten som en del av tiggeriet ligger 
bakom. Sedan är det bra att söka tillstånd så 
att vi vet vilka det är som sitter och tigger, 
säger Christoffer Wallin, gruppledare för SD 
i Munkedal kommun.

Eskilstuna, som var först i Sverige med att 
införa tillstånd för att tigga, hade svårt att 
nå ut med information till den som tigger, 
rapporterade Sveriges Radio. I Munkedal är 
det kommunförvaltningens uppgift att bistå 

med information. Christoffer Wallin säger 
att de kommer att uppdatera sin hemsida 
med information.

På riksplanet driver SD, precis som i 
Munkedal, frågan om ett nationellt tiggeri
förbud. Men Christoffer Wallin menar att 
ett tiggeritillstånd är bättre.

– Egentligen så är ju tillståndet bättre, att 
man får information om vilka som  sitter. 
Men ett förbud är ju ett förbud och det 
(tiggeriet) skapar ju osäkerhet på gator och 
torg, säger Christoffer Wallin.

Socialdemokraterna röstade emot för
slaget igår och Jenny Jansson, ordförande för 
S i Munkedal, har svårt att se några fördelar 
med det.

– Vi vet inte vad det ska leda till och vi 
tycker inte man ska göra det krångligare för 
redan utsatta människor, säger hon.

Jenny Jansson tror inte att tillståndskravet 
kommer att ha effekt på den organiserade 
brottsligheten som KD säger sig vilja be
kämpa med förslaget.

– Jag tror knappast att de som ägnar sig åt 
organiserad brottslighet bryr sig om att söka 
tillstånd, säger Jenny Jansson.

KArl mEyEr
karl.jl18@edu.ljungskile.org

På måndagen klubbades 
 Kristdemokraternas motion om 
tiggeritillstånd igenom i munkedals 
kommunfullmäktige med röstsiffrorna 
18-16. 

Åsikterna går isär kring vilka följder kravet 
på tiggeritillstånd kommer att få. Bilden är 
arrangerad.
 Bild: Elin Johansson

Nu krävs det tillstånd för att tigga i munkedal

Christoffer Wallin, gruppledare för SD i Mun-
kedal kommun och Jenny Jansson, ordföran-
de för S i Munkedal kommun.
Pressbild: Sverigedemokraterna / Pressbild: 
Socialdemokraterna

Kungen i Uddevalla.  Bild Linnéa Cart-Lamy

Bild: Privat Bild: Privat Bild: Victor Nolander
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Anna Ekström (S)  skriver i ett mejl till 
Ljungskile  Nyheter att syftet med reformen 
är att varje elev ska få mer undervisning ut
ifrån kursplanen. En tioårig skolgång inne
bär mer tid att samla på sig kunskaper inför 
gymnasiet, något som många behöver.

– Utifrån exempelvis resultaten i Pisa 
undersökningen är det tydligt att fler elever 
be höver längre tid på sig än de har i dag för 
att nå grund skolans mål. Inte minst  måste 
fler elever bli behöriga till gymnasie skolans 
nationella program, säger hon.

Förskoleläraren  Jenny Olsson, som jobbar 
i förskole klass på Ljungskile skolan, ser både 
för och nackdelar med en eventuell re
form. Hon tror att vissa elever skulle gynnas 
särskilt av en sådan förändring.

– Absolut. De elever som är tidiga i sin 
mognad kan gynnas utav det, och de som 

är intresserade. Spektrat av dem som börjar 
är väldigt brett. Vissa barn är jätte duktiga på 
att läsa och ljuda och kan skriva till viss del, 
 medan vissa barn inte är ett dugg intress
erade utan bara behöver utveckla det  sociala, 
säger hon. 

Förbättring för eleverna
Redan under förra mandat perioden blev 

förskole klassen obli gatorisk. Då infördes en 
Läsa  skrivaräknagaranti för förskoleklass 
och lågstadiet. I prak tiken får alltså  eleverna 
tioårig undervisning i grundskolan redan 
nu. Exakt vad som kommer förändras be
höver utredas närm are. Men Anna  Ekström 
tror att det nya systemet kommer innebära 
en förbättring för barnen.

– En fördel med att göra grundskolan tio
årig är att det blir en övergång från förskola 

till skola – alltså att elever inte behöver börja 
i skolan två gånger, som det är i dag, säger 
hon.

Jenny Olsson ser dock just förskoleklassen 
som en sådan övergång, där undervisning 
introduceras men leken fortfarande får ta 
plats. Hon upplever att det systemet passar 
barnens olika mognadsnivåer bra.

– Förskoleklassen ska vara något slags bro 
från förskola till skola, där vi ska blanda lek 
med undervisning och lärande och där vi 
tar in lär andet i leken, säger hon.

Även om reformens utformning inte är 
helt färdig ställd är syftet med den klart – att 
alla sexåringar ska under visas av peda goger 
som är experter på just sexåringars lärande 
och att  skolan ska vara anpassad efter deras 
mognad.

FridA ANdErSSON
frida.jl18@edu.ljungskile.org

Grundskolan kan bli tioårig

Förskoleläraren Jenny Olsson ser förskoleklassen som en en bro in i skolans 
värld.  Bild: Frida Andersson

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill se en övergång till tioårig grundskola. 
 Pressbild: Regeringen

i framtiden kan barn komma att börja i första klass, istället för i förskoleklass, vid sex års ålder. det är ett förslag som 
 regeringen, centerpartiet och  liberalerna ska utreda. Enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) är det centrala att ge 
alla elever bättre förutsättningar att nå målen i skolan.

Nu är linnéaskolans moduler på väg. med start på onsdag 
nästa vecka ska de transporteras, placeras och färdigställas 
utanför skolan. det är sammanlagt 22 moduler som kommer 
att sättas ihop till en byggnad.

Kommunen har hyrt modulerna av företaget PCS och de ska fungera 
som en tillfällig lösning för att lösa skolans behov av lokaler. Bygg
naden kommer att innehålla två laborationssalar på bottenvåningen, 
vilket skolan inte har haft innan, och tre vanliga klassrum på över
våningen.

Ljungskile Nyheter har tidigare pratat om lokalbristen med Anna 
Jonsson, rektor på Linnéaskolan.

–  Vi använder alla klassrum som vi har och vi blir fler och fler elever 
och behöver mer utrymme, säger hon.

AmANdA AlwAN
amanda.jl18@edu.ljungskile.org

modul på hjul till linnéaskolan

Arrangören Denise Olsson Bergqvist manifesterar utanför polishuset 
ihop med Trinity Treadup och Henny Johansson från Uddevalla.
 Bild: Victor Norlander

Upprättelse var ett av kraven under manifestationen. 
 
 Bild: Victor Norlander

På torsdagen  hölls en tyst manifestation i Uddevalla.  Bild: Victor Norlander

Nästan 20 kvinnor samlades på torget i Uddevalla på torsdagen, i en tyst protest mot att utredningar som rör 
sexualbrott läggs ned. 
Kvinnorna, som var i olika åldrar, hade symboliskt tejpat sina munnar och skrivit ordet ”rättslös” på tejpen. 
Kvinnorna gick sedan i en tyst marsch från torget, genom margretegärdeparken, och fram till polishuset.

hör mer om den tysta protesten via vår sajt, ljungskilenyheter.se

Tysta röster på torget
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Svamputflykt gav 
kunskap till korgen

Viktiga 
råd på 
 telefon
Att gå ut och plocka svamp är något 
som många kanske har längtat efter. 
Svampar kan användas i olika mat-
rätter eller till en svampmacka. men 
att äta och plocka svamp kan innebära 
risker om man saknar kunskap inom 
ämnet.

– Rent allmänt kan det vara okunskap eller 
att man inte vet att svampen är giftig. Eller 
om man kommer från ett annat land som 
kan ha liknande, ätbara svampar och att man 
inte vet om att de svenska svamparna kan 
vara giftiga, säger Johanna Nordmark Grass, 
överläkare på Giftinformationscentralen till 
Ljungskile Nyheter.

Giftinformationscentralen finns till för 
akuta samtal om man har fått i sig en svamp 
eller om man tror sig ätit en giftsvamp.

– Många ringer till oss för att de är oroliga 
om de har ätit en svamp som tror de kan ha 
varit giftig, säger Johanna Nordmark Grass.

Giftsvampar är farliga att äta, men inte 
farliga att ta i enligt Johanna Nordmark 
Grass på Giftinformationscentralen.

– Man ska bara plocka de som man 
 känner igen, säger hon.

Det är många som har koll på vilka svam
par som är giftiga. Men det finns fall där 
personer har fått i sig en giftig svamp ändå. 
Det kan bero på flera olika saker.

– Många kan vara ute i ett större sällskap 
och kan ha med barn som plockar olika 
svampar. Då är det viktigt att den som ren
sar svampen har kunskap om svampar, säger 
Johanna Nordmark Grass.

EliN JOhANSSON
elin.jl18@edu.ljungskile.org

Kremla, Karl-Johan och kantarell. det 
finns flera olika matsvampar i våra 
skogar. men det finns också många 
giftsvampar. ljungskile Nyheter tog 
en tur i svampskogen.
I lördags arrangerades en svamputflykt på 
Bredfjället i Ljungskile tillsammans med 
svampkonsulenten Maria Bäckman, Ljungs
kile jaktvårdskrets och Ljungskile Samhälls
förening.

– Det har varit roligt. Vi har fått med 
oss bland annat smörsopp, svampsopp och 
trattkantarell, säger Torbjörn Fredriksson, 

en av besökarna.
Det blev en strålande sensommardag för 

svampplockarna. Deltagarna samåkte upp 
till Bredfjället. När de hade parkerat och 
deltagarna hade kommit ut från bilarna 
 frågade svampkonsulenten Maria Bäckman 
om någon behövde låna en korg eller någon 
papperspåse.

 – Det är bäst att plocka svamp i en 
pappers påse eller i en korg. Att plocka 
svamp i plastpåse kan öka risken för mat
förgiftning eftersom de kan släppa ifrån sig 
gifter, säger Maria Bäckman.

Sedan började vandringen upp till stu

gan Nya försöket, där deltagarna lämna sina 
fika korgar innan det var dags att utforska 
vad skogen hade att erbjuda. På vägen upp 
var det en smal stig som tidvis blev bredare. 
Det var stundtals lerigt, men alla hade på sig 
skor som tålde vatten och lera. Det klafsade 
från skorna för varje steg man tog.

den hittar tillbaka
– Om man har plockat en svamp som 

man inte vill ha kan man lägga tillbaka den 
i naturen så kommer den att växa tillbaka, 
säger Maria Bäckman. 

Deltagarna fick några timmar på sig att 

Det var många som var med på svamputflykten på Bredfjället.

hitta svampar. Efter en stund kom svamp
plockarna tillbaka med sina korgar. I en del 
fanns det trattkantareller och andra hade 
 flera olika svampsorter, både matsvampar 
och giftiga svampar.

Maria Bäckman samlade ihop olika sorter 
som de hittat och berättade vilka svampar 
det var och hur man kan se om de är gift
iga eller inte. Hon visade bland annat olika 
matsvampar såsom kremla, KarlJohan,tratt
kantarell, och giftiga svampar som vit flug
svamp.

– Efter varje träff samlar jag in alla svam

par som ingen vill ha och de som är giftiga 
lägger jag en bra bit bort i skogen dit ingen 
går, säger hon.

Det krävdes inga förkunskaper men 
många hade redan erfarenhet från tidigare 
utflykter. Och efter den här svamputflykten 
hade många ytterligare kunskaper att bära 
med sig i korgen.

TExT Och Bild: EliN JOhANSSON
elin.jl18@edu.ljungskile.org

FAKTA: råd iNFör TUrEN

Ta på dig något färgglatt så att du syns i 
skogen.

Ha med något att äta.

Plocka svamp i en papperspåse eller 
korg.

Ha med en visselpipa om du skulle gå 
vilse.

Berätta alltid för någon när du går ut 
i skogen, och när du kommer att vara 
hemma igen.

Källa: Maria Bäckman

Svampkonsulenten Maria Bäckman visar två vita flugsvampar.

Två svampar som hittades i skogen.
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Nästa nummer kommer fredagen den 4 oktober.Nästa nummer kommer fredagen den 4 oktober.

Ett hem kan ha flera olika 
 be  näm ningar. Är det en person eller 
ett hus eller lägenhet? det är nog olika 
för alla.

Nu när det är fredag kommer jag att 
få åka hem. Hoppas att fler har tur
en att kunna åka hem. Det finns 

personer som har ett jobb där man kan be
höva åka runt i landet. Bo över och jobba 
nätter. Men ändå har ett hem att komma 
hem till. Att leva i en resväska kan vara rätt 
jobbigt. Att konstant vara på väg någonstans 
och inte tillbringa tid hemma. Och att ha 
sina saker på flera ställen. Men vad är ett 
hem? Är det ett ställe där man känner sig 
trygg? Eller är det kanske en person som 
gör att man känner sig hemma? 

Just nu är jag i en fas i livet där jag har ett 
hem på två ställen om man nu kan ha det. 
Ett hem i Trollhättan som ligger närmast till 
mina studier. Och en lägenhet i Åmål där 
jag har blivit sambo. Flera av mina prylar har 
blivit dit flyttade och det börjar att bli lite 

tomt i Trollhättan. Vi har även köpt gemen
samma saker som finns i lägenheten och vi 
har börjat att renovera.

När vi första gången besökte lägenheten 
kände jag mig inte hemma. Jag funderade 
på om det någonsin skulle kunna kännas 
bra. Att flytta in tillsammans i ett hem som 
 någ on annan gjort till sitt och även fuskat 
vid sin egen renovering med ojämn tapet
sering och lister som är olika långa, för att 
nämna något. På vilket sätt skulle detta 
 kunna bli vårt hem? Även om jag stod där 
med min blivande sambo bredvid mig så 
kändes det inte helt rätt.

Nu, när vi har fått in våra saker i lägen
heten och börjat att göra den till vår, har 
den dåliga magkänslan släppt och det känns 
som mitt hem. Jag vill inte åka därifrån när 
söndagen kommer och det är dags att läm
na lägenheten. När jag inte är där längtar 
jag dit och vill njuta av att vara hemma.   
Min sambo gör att Åmål känns som mitt 
hem. EliN JOhANSSON

elin.jl18@edu.ljungskile.org

Vad är det som gör att 
man känner sig hemma?

Krönika

Årets tema är Sydkorea, jämställdhet och medievetenhet. 
På invigningen var Amanda Lind (MP), Sveriges kultur- och demokratiminister och Sydkoreas 
kultur- och vice kulturminister Kim Yong-sam. Underhållningen stod en koreansk ensemble The 
Tune, för. Bokmässan håller portarna öppna till och med på söndag för besökare. 

Bild: Ylva Hallingberg

Följ rapporteringen 
från Bokmässan

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


