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Scanna och lyssna på LN–radio

Händer som klappar, fötter som stampar 
och en hel del knäppande. Det är konst-
formen body percussions där  kroppen 
används som musikinstrument.

Under måndagen besökte Leon Rabelo 
och Mario Farias Ljungskile folk högskola, 
för att prata hållbarhet och vikten av 
 kommunikation.

I veckans program kommer det att handla 
om droger på Ljungskile folkhögskola, ny 
moduler på Linnéaskolan och LSK:s nya 
uppdelning.

Kroppen som instrument Brasilianskt besök Angeläget vecka 40

Under årets Bokmässa i Göteborg 
var ett tema medievetenhet. Att vara 
medveten om de medier man konsu-
merar är något som forskare Thomas 
Nygren har undersökt närmare. 

Hans forskning visar att unga väljer att 
läsa nyheter från etablerade medier som 
anses vara trovärdiga. Thomas Nygren är 
universitets lektor på Uppsala universitet 
och upplever att det funnits många fördo-

mar kring ungas nyhetskonsumtion genom 
åren.

– Det finns idéer om att ungdomar 
 konsumerar allt från sociala medier, men jag 
tror också att de unga säger att de gör det, 
 säger han. 

Han menar att ungdomar inte vill vara 
som sina föräldrar och säga att de hittar 
 nyheter från till exempel en tidning. 

I undersökningen Nyhetsvärderaren tog 
Thomas Nygren och andra forskare hjälp av 

cirka 12 000 högstadie- och gymnasieelever 
för att kunna studera hur deras nyhetsflö-
den ser ut. Tusentals nyheter samlades in och 
eleverna fick hjälp med att källkritiskt gran-
ska nyheterna. 

Kolla flera källor
Max Adolfsson är studerande på den 

yrkesför beredande kursen på Ljungskile 
folkhögskola och han känner att han har 
koll på nyhetsflödet. 

– Jag har ganska bra koll på nyheter och 
bryr mig om vad de säger, säger han. 

Han har också tips till unga som tycker 
att det kan vara svårt att hänga med i flödet. 

– Om en sajt säger en sak, kolla upp det  
på flera sajter och se att det stämmer, eller 
googla!

Thomas Nygren har även en tanke kring 
hur framtiden och hur ungas nyhetskon-
sumtion kan förändras. 

– Jag hoppas att vi kommer se en utveck-
ling där man gör som människor tidigare 
gjort, man blir äldre och skaffar sig sin tid-
ning och följer nyheterna. 

BELMIN NUHIC
belmin.jl18@edu.ljungskile.org

Unga har koll på nätet
Thomas Nygren vid sin monter på Bokmässan i Göteborg. Bild: Belmin Nuhic

Modul efter modul transporterades på 
 onsdagen till Linnéaskolan i Ljungskile. Det 
rör sig om totalt 24 moduler som ska sättas 
ihop till en byggnad. 

Modulerna är en tillfällig lösning för lokal-
bristen på Linnéaskolan, detta har Ljungskile 
Nyheter tidigare skrivit om. 

– Tanken är att det ska vara inflyttningsklart 
i början av december, säger Ola  Bjurman, som 
är projektledare för bygget på Linnéaskolan.

De tunga transporterna rullade uppför 
Allén och in på skolområdet. Flaggvakter och 
följebil användes för att göra de tunga trans-
porterna säkra.

AMANDA ALWAN
amanda.jl18@edu.ljungskile.org Ola Bjurman är projektledare för bygget.  Bild: Amanda Alwan

FAKTA: OM KÄLLKRITIK

Kolla vem som står bakom källan: 

Är det någon du kan lita på?

Finns det värderingar hos källan som kan 
påverka informationen?

Är källan fristående?

Är informationen aktuell?
internetstiftelsen.se

Linnéaskolan växer 
– moduler på plats

Två fel smög sig in i föregående veckas tidning. På första sidan fick utbildningsminister Anna Ekström (S) fel ministertitel. Hon är utbild-
ningsminister och inget annat. På sida två blev en av våra reportrars namn felstavat. Victor Norlander heter och stavas just så.

Rättelse

Nu börjar dessa sex veckor av vår tid-
ning- och radioredaktion gå mot 
sitt slut. Ljungskile Nyheter har 

jobbat i en storredaktion med både tidning 
och radio, och så klart vår lokala nyhetssajt 
och digitala kanaler. 

Men underbart är kort, som man brukar 
säga. 

Nu börjar istället våra fördjupnings-
veckor där vi alla reportrar försvinner in i 
våra egna världar.  Vi kommer att delas in i 
mindre redaktioner, där tidningen kommer 
att göra ett temamagasin om passion, och 
radiogruppen kommer publicera flera för-
djupande genreprogram med debatter, pa-
neler, personporträtt och ansvarsintervjuer. 

Men vad har då hänt  under dessa sex veckor? 
Jo, det har skett en hel del, tack vare att 

ni lyssnare och läsare har varit aktiva på vår 
mejl, kommenterat i våra digitala kanaler 
och även lämnat tips på vår Tipsardag. Med 

hjälp av er lyckades vi fånga upp nyheten 
om trottoarerna vid Ica och på Arendals-
vägen. 

När Greta Thunberg anlände till New 
York för att vara med under FN:s klimat-
möte, fick vi en lokal röst. Vi pratade med 
Mathilda Alsén, som kommer från Ljung-
skile men bor i New York. 

Vi var på plats när kungen besökte 
 Uddevalla hamn i samband med firandet av 
Föreningen Nordens 100-årsjubileum. Där 
fick kungen höra om hamnens arbete inför 
framtiden.

Så håll utkik läsare, lyssnare och följare. 
Ljungskile Nyheter är snart tillbaka i ett 
temamagasin, och även i flera fördjupande 
radioprogram. 

VIKTOR PETTERSSON, NYHETSCHEF
victorp.jl18@edu.ljungskile.org

Tack och adjö, på återseende
Intro

Omslagsbild: Alexander Gustafsson
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Mötestätt på spel - och språkkaféet
Catia dos Santos var en av många besökare som besökte spel- och språkkaféet. Siv Tengberg är samhällsguide på Uddevalla kommun och var värd för kvällen.

På måndagen hölls höstens första 
spel- och språkkafé på aktivitetscenter 
Ryttaren i Uddevalla. En tillställning 
som lockade ett 30-tal personer från 
hela världen.
Uddevalla kommun tillsammans med 
aktivitets center Ryttaren ordnar under 
hösten sex spel- och språkkaféer. Det är 
träffar där folk från olika kulturer och 
 delar av världen kan träffas för att umgås, 
spela brädspel och prata. Vid ett bord där 
det ligger en hög med olika brädspel  sitter 
ett tiotal besökare och pratar livligt. En 
av dem är Catia dos Santos. Det är  första 
gången hon är på språkkafé. Hon  gillar 
konceptet och tycker att det är en bra 
plattform att mötas på.

– Det blir lätt att prata när man träffas för 
att spela. Det kan vara svårt att träffa nya 
människor annars, 
säger hon.

Siv Tengberg, 
som jobbar som 
samhällsguide i 
Uddevalla kommun 
var den som höll 
i måndagens träff 
och tycker att det är 
viktigt att det finns 
ställen där folk kan 
mötas.

– Det finns fort-
farande väldigt många nyanlända som inte 
har kommit in i samhället, och därför är 

det viktigt att de får en möjlighet att träffa 
etablerade svenskar, säger hon.

Samhällsguidernas 
uppgift är att  försöka 
få nyanlända svenskar 
och etablerade svensk-
ar att mötas för att un-
derlätta integrationen. 
Detta gör de bland 
annat genom frivilli-
ga som skriver upp sig 
som samhällsguider 
som träffar nyanlända 
i olika sammanhäng. 
Men det senaste året 

har antal guider sjunkit drastiskt.
 – Det är något vi ser i flera kommu-

ner och vi vet faktiskt inte riktigt varför. 
Det kan bero på att det har blivit mindre 
mediebevakning den  senaste tiden vilket 
kan få många att tro att problemet är löst, 
säger Siv Tengberg.

Men så är inte fallet. Enligt Siv Tengberg 
finns det fortfarande många nyanlända som 
har det svårt att komma in i samhället. Sam-
tidigt som det finns forskning som visar på 
att ensamheten bland etablerade svenskar 
ökar. Hon menar att språk kaféer och träffar 
som dessa är ett sätt att lösa båda problemen.

– Det är så ledsamt, det är så många som 
går bredvid varandra och känner sig en-
samma, när vi istället skulle kunna gå sida 
vid sida tillsammans, säger Siv Tengberg.

Enkelt att träffa nya människor
Catia dos Santos har bott i Sverige i 

 ungefär ett och ett halvt år och hon har 
tyckt att det har varit svårt att träffa och 
prata med etablerade svenskar. Vilket var en 
av anledningarna till att hon gick till spel- 
och språkkaféet.

– Det är kul att vara här, jag gick hit 
för att träffa nya människor och lära mig 
bättre svenska. Jag har pratat med ganska 
många och det är roligt att höra deras 
 historier, säger Catia dos Santos. 

TEXT OCH BILD: ALEXANDER GUSTAFSSON
alex.jl18@edu.ljungskile.org

FAKTA: VAD GÖR EN SAMHÄLLS-
GUIDE? 
 

Ge nyanlända en möjlighet att prata med 
någon som pratar flytande svenska.

Ge nyanlända och etablerade Udde-
vallabor ett större och bredare socialt 
kontaktnät.

Bidra till nya vänskaper och motverka 
fördomar.

Ge personer som är väletablerade i Sveri-
ge en möjlighet att välkomna nyanlända 
i det svenska samhället och i Uddevalla.

Uddevalla kommun

På borden runtom aktivitetscenter Ryttaren 
fanns det en mängd olika brädspel. 
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På årets Bokmässa var duon bakom 
LasseMajas Detektivbyrå, författaren 
Martin Widmark och illustratören 
Helena Willis på plats. De pratade om 
sin senaste bok Filmmysteriet som 
nyligen har släppts.
Boken handlar om regissören Omar Rauk 
som kommer till Valleby och ska spela in en 
film som heter Ett brustet hjärta.  Regissören 
vill ha en lokal skådespelare. Han anordnar 
en audition där några Vallebybor söker rol-
len. Regissören är väldigt otrevlig mot de 
sökande och säger att den ena är för gam-
mal, den andra är för tjock och den tredje 
härmar han och säger att han inte talade 
rent.

Martin Widmark fick inspiration från 
 Idoljuyn på tv. 

– De är elaka mot de sökande, säger han 
till Ljungskile Nyheter.

Filmmysteriet är den 29:e boken i ord-
ningen som Martin Widmark och Helena 
Willis släpper tillsammans.

På Bokmässan hör man surret från besö-
kare som passerar och som just har satt sig 
framför scenen. De få bänkarna som fanns 
blev snabbt upptagna. Efter lunchtid var det 
dags för Martin Widmark och Helena Wil-
lis att gå upp på scenen Pomona i Bonniers 

Monter och moderator var Ulrika Caperius.
Hon började med att fråga hur många 

brott som kan begås i staden Valleby, som är 
platsen för mysterierna. 

– Det ska ni fråga Lasse och Maja. Jag 
skriver bara och berättar vad de har gjort 
och sagt medan Helena Willis illustrerar vad 
de har sett, säger Martin Widmark.

Han påpekar att kartan i böckerna har en 
viktigt funktion och att bilderna innehåller 
mycket information.

– När vi skriver kollar vi mycket på kar-
tan för att se så att det stämmer mellan plat-
serna, säger Helena Willis.

Martin Widmark frågade publiken om  
hade upptäckt en ny byggnad. Det finns 
nämligen en bokhandel som ligger nere i 
hörnet av staden. Den heter Wallgrens bok-
handel och det är Agneta Wallgren som job-
bar där.

– Agneta Wallgren var vår redaktör som 
gått i pension på riktigt och när man gått i 
pension efter 20 år med LasseMaja får man 
flytta till Valleby, säger Widmark.

Varje LasseMaja-bok börjar med kartan 
över staden, sedan får man se ett person-
galleri där man får träffa några nya och 
 gamla karaktärer.

En ny karaktär är just Omar Rauk som 
är regissör. Men det finns fler, som Sussie 

 Enderson som är kameraman och Keve 
 coster som är huvudstjärnskådespelaren 
samt motspelare Magdalena Rosenträdgård. 

– Något som de alla har gemensamt är 
intresset av film och alla har ett förhållande 
till vaseline, säger Martin Widmark.

Just vaseline är något som har en viktig 
betydande roll i boken.

Polismästaren är den som får rollen i bok-
ens film. För att känna in sig i rollen blir 
han inlåst i en bur för att få kontakt med 
sina känslor. Under samma natt som stadens 
enda polis sitter i en bur begås ett inbrott i 
optikerbutiken.

Efter panelsamtalet blev det signering och 
besökarna ställde sig i en lång kö för att få 
en autograf, ta en bild och prata med Martin 
Widmark och Helena Willis. På Bokmässan 
fick besökarna en specialstämpel i sin bok.

– Det känns underbart efter bok släppet, 
säger Martin Widmark till Ljungskile 
 Nyheter.

Ljungskile Nyheter har varit i kontakt 
med presstalespersonen för Idol. ”Det är 
svårt för dem att ge en kommentar då de 
inte har läst boken” skriver  Tanja Tabrizian 
i ett mejl.

ELIN JOHANSSON
elin.jl18@edu.ljungskile.org

Ett nytt mysterium att lösa
På Bokmässan besökte duon bakom LasseMajas Dektektivbyrå,  författaren Martin Widmark och illustratören Helena Willis.  Bild: Belmin Nuhic

Höjda röster mot hatbrott
Eva Jansson och Susanne Hägglund är två av föreläsarna som kommer att delta under dagen. 

Satsning som flyter

Småbåtshamnen i Ljungskile ska få en ny flytbrygga för att den gamla måste 
bytas ut. Arbetet med den nya flytbryggan kommer att kosta två miljoner kro-
nor. Bryggan finansieras av båtklubbens egna pengar tillsammans med ett lån, 
berättar Alf Gillberg som är ordförande i föreningen. 

Bild: Elin Johansson

Den 12 oktober kommer temadagen 
No hateUv äga rum på Bohusläns 
museum i Uddevalla. En högljudd 
tillställning om allas lika värde där det 
kommer hållas en ljudlig minut för att 
höja rösten mot hatbrott.

På Trafalgar Square i London år 2009 sedan 
blev Ian Baynham mördad på grund av att 
han var homosexuell. Två personer dömdes 
senare för brottet. Det är nu tio år sedan 

och detta uppmärksammas på  Bohusläns 
museum med tillställningen No hate 
 Uddevalla som förkortats till No hateUv. 
Arrangörer Vuxenskolan Väst, Svenska kyr-
kan,  Uddevalla kommun och Pop (Power 
of pink).

Två personer som kommer medverka 
under kvällen är föreläsarna Eva Jansson 
och Susanne Hägglund. De är båda där för 
de tycker att det är viktigt att ifrågasätta vad 
som allmänheten ser som ”normalt”.

– Alla är normala enligt sina egna förut-

sättningar, det spelar ingen roll vem du är. 
Många ser en person med en funktions-
variation och får genast förutfattade 
 meningar om dem och ignorerar dem. Men 
om man bara tar sig tid att prata med dem 
märker man att de är lika normala som vem 
som helst, säger Eva Jansson.

Detta är något som Susanne Hägglund 
håller med om. Hon är själv transsexuell och 
har fått utstå trakasserier för det. Hon menar 
att trots att det pratas mer öppet om sexuell 
läggning idag än någonsin, så snärjs snaran 
åt i vissa kretsar.

– Det har märkts ganska tydligt de senaste 
åren, det finns vissa kretsar som växer oro-
väckande fort som är väldigt mycket emot 
att låta folk vara de de är, säger hon.

Minuten som ska höras
Catarina Svensson Brodén är en av ini-

tiativtagarna till evenemanget och trycker 
på hur viktigt det är att öka medvetenheten 
om hatbrott. Något som alla tre överens-
stämmer om är att hatbrott inte ska tystas 
ner. Därför kommer det att under dagen 
hållas en ljudlig minut för alla som har ut-
satts för hatbrott.

– Vi måste bryta tystnaden och visa folk 
att vi inte tolererar att man hatar andra på 
grund av etnicitet, nationalitet, funktionsva-
riation, kön, religion eller sexuell tillhörig-
het, säger Catarina Svensson Brodén.

TEXT OCH BILD: ALEXANDER GUSTAFSSON
alexander.jl18@edu.ljungskile.org



LJUNGSKILE NYHETER8 Fredag 4 oktober 2019

Nästa tidning som kommer är temanummer och kommer Fredag den 25 oktober

Utseende, utanförskap och  
löparskornas renässans
Mannen på balkongen ler lite snett 

åt mitt håll mellan två bloss på ci-
garetten. Hånleende. Något annat 

kan det knappast kallas. Jag ser ner på skor-
na och fortsätter att röra mig framåt i något 
som åtminstone liknar springtakt och skäms.

Men varför är det jag som skäms? Visst, 
det är jag som är blekblossig, blanksvettig 
och flämtflåsig, men det är ju även jag som 
ägnar mig åt något nyttigt, något som byg-
ger upp kroppen. Han däremot sitter bara 
på balkongen och glor på folk som rör sig 
nedanför. Ändå verkar han tycka sig ha rätt 
att fara över mig från topp till tå med blick-
en.

Efter att ha stått på hyllan i några år kom 
löparskorna i bruk igen i våras. Anledning-
arna till att de blev stående där var flera. En 
var skam. Jag skämdes över hur jag såg ut 
i träningskläder, över hur röd i ansiktet jag 
blev när jag blev svettig och över att jag inte 
hade lika bra kondition som andra motionä-
rer. Skam, baserad på vad andra tyckte, fick 
företräde framför viljan att ägna mig åt ett 
av mina fritidsintressen.

Det här kan jag knappast vara ensam om. 
Viljan att inte sticka ut på ett negativt sätt, 
att inte framstå som löjlig, är något som sä-
kert de flesta känner igen sig i. Det är väl 

ofta ur den viljan grupptryck och konsum-
tionshets uppstår. Vi vill helt enkelt vara och 
se ut som alla andra. I och för sig vill många 
vara unika, men udda, åtminstone på ett sätt 
som uppfattas som dåligt i andras ögon är 
det få som är villiga att vara. Därför köper 
vi nya märkeskläder, trots att vi vet att både 
miljön och plånboken tar stryk av onödig 
shopping. Därför tackar vi ja till inbjud-
ningar, även om vi egentligen är för trötta 
för att gå. Och därför ställer vi löparskorna 
på hyllan.   

Allt för att passa in. Allt för att rädda oss 
från utanförskapet. Ja, det är onekligen ett 
förståeligt beteende, men någonstans måste 
gränsen gå. Var och en måste få fatta egna 
beslut rörande sin klädstil och sina fritidsak-
tiviteter.

Att fråga sig vem som bryr sig om någon 
annans utseende är kanske inte så givande. 
Folk bryr sig. Folk som sitter på balkonger 
och glor på förbijoggande motionärer bryr 
sig uppenbarligen. Kanske är det mer givan-
de att fråga sig vad det spelar för roll att de 
bryr sig och i hur stor utsträckning det ska 
få lov att påverka ens val. Inga hånleenden 
ska få hindra mig från att träna i alla fall. Inte 
nu längre.

 

FRIDA ANDERSSON
frida.jl18@edu.ljungskile.org

Nästa nummer som släpps är ett temanummer och kommer 25 oktober

Vad är det bästa med en kanelbulle?

Lena Ekoff
– De är väldigt goda. Jag hade själv 
ett eget kafé förr i tiden och jag 
 bakade egna bullar i tisdags.

Östen Hägglund
– Det bästa med dem är att de helt 
enkelt är så goda. Det är svårt att 
säga vad som skulle vara bäst.

Emelie Olsson 
– Det brända smöret som har runnit 
ner över kanterna. Och mittbiten 
såklart, den är väldigt god den också.   

Enkät


