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Intro
På väg mot ett ”nyhetsateistiskt” land?
Att få en tidning som Ljungskile Ny-

heter i sin hand är inte en självklar-
het i många länder i världen. I Sver 

ige var vi först i världen - 1766  med en 
Tryckfrihetsförordning. En av våra grund-
lagar som ger oss rätten att publicera tank 
ar, fakta och idéer i tryck. Den ger oss som 
journalister och medborgare i Sverige rätt 
att ta del av myndigheters och de styrande 
organens handlingar. En rätt som kallas för 
offentlighetsprincipen. 

Detta och många andra orsaker gör att vårt 
land rankas som det tredje mest demokratis-
ka landet i världen och bara slagna av Norge 
och Island, detta enligt brittiska tidningen 
The Economist forskningsenhet.

Förenta Nationerna - FN uppmärksammade 
i tisdags den Internationella demokratidagen. 
Rätten att få rösta, rätten att få demonstrera 
för sina åsikter och rätten att få skriva och 
rapportera om saker fritt utan att fängslas.

Tittar vi ut i världen just nu så demonstrerar 
 invånarna i Belarus mot att deras presi-
dentval kanske inte gått rätt till. EU 
fördömer det som valfusk. 

I USA stundar det också ett presi-
dentval. Ett land där journalister får 
sina alster kallade för “Fake News” 
när de inte stämmer överens med 
presidentens egna åsikter och 
världsbild.

I veckan kunde vi se 
på nära håll hur en 
demokrati funge-
rar. Demonstran-
ter i Lysekil som 
nöjer sig med att 
fullmäktige fatta-
de ett beslut som 
demonstranterna 
inte sympatisera-
de med. Istället för 

mörker så ser man ett ljus att frågan går vi-
dare till regeringen för ny prövning. När en 

styrande majoritet i Uddevalla byts ut 
ger detta nya beslut om hemtjänsten i 
Ljungskile framtid. 

Att då få möjligheten att rappor-
tera och skriva i en fri tidning som 
Ljungskile Nyheter i ett fritt land som 

Sverige känns bra. Bra om man 
blundar för utvecklingen att 
vi mer och mer går mot ett 
“Nyhetsateistiskt”-land. 
Ett land där fler och fler 
slutar att konsumera ny-
heter och mer bryr sig 
om statusuppdateringar 
och att lyssna på icke 
f aktakontrol lerade 
uppgifter och källor.

Scanna koderna med mobilkameran!

Angeläget
Linn Åsroth och Magnus Nilsson håller 
i veckans program. Det pratas bland 
annat om årets bokmässa som drar 
igång redan nästa vecka!

Inbrott på kommunen

Uddevalla kommuns it-avdelning har 
haft inbrott, något som kan kosta 
verksamheten nära en kvarts miljon. 
Läs mer om händelsen via koden!

Demokratidagen

I tisdags inföll Demokratidagen. LN 
intervjuade studerande  på Ljungskile 
folkhögskola om vad demokrati inne-
bär. Läs artikeln på vår webb!

FREDRIK ALMRYD
fredrik.almryd@edu.ljungskile.org

Känslosamt när hovrätten tog 
upp fallet om Wilma-mordet

I november förra året försvann 17- 
åriga Wilma Andersson från Uddeval-
la. En sökinsats inleddes kort därefter 
som engagerade tusentals människor. 
Fem dagar efter att Wilma försvunnit 
greps hennes dåvarande pojkvän. 

Efter två veckors sökande meddelade poli-
sen att en kroppsdel hittats i pojkvännens 
lägenhet och kunde konstatera att Wilma 
Andersson var död.

I slutet av juli i år dömdes den 23-årige 
pojkvännen i tingsrätten till livstids fängelse 
för mord och brott mot griftefriden. Han har 
under alla förhör förnekat brott och överkla-
gade därför tingsrättens dom. På onsdagen 
startade den första rättegångsdagen av fyra i 
hovrätten i Göteborg mot 23-åringen.

Strax före klockan nio på onsdagsmor-
gonen leddes den 23-årige mannen in av 
fem kriminalvårdare. Hans blick löpte ny-
fiket runt i salen medan kriminalvårdaren 
låste upp handklovarna som satt fastkedjade 
i ett brett läderbälte runt 23-åringens midja. 
Hans hår var uppsatt i en stram, hög tofs och 
han var iklädd en blårandig skjorta. 

Bara några meter från 23-åringen satt 
Wilma Anderssons familj som noga iakttog 
honom när han klev in i rättssalen. Under 
förhandlingarna höll Wilmas anhöriga var-
andras händer när känsliga bevis presentera-
des, såsom den ingående blodanalysen från 
23-åringens lägenhet. Tårar torkades mer än 
en gång. 

Det var 18 åhörare på plats. Hälften var jour-
nalister och den andra halvan var anhöriga. 

Rättegången startade med att försvaret, 
som består av advokaterna Beatrice Rämsell 
och Peter Olsson, yrkade på att 23-åring-
en ska frikännas. Sedan fortsatte dagen med 
att de båda åklagarna Jim Westerberg och 
Shahrzad Rahimi presenterade sin sakfram-
ställan. De fortsatte att yrka på att 23-åring-
en ska dömas till livstids fängelse. 

Rättegången är planerad att pågå fram till 
och med den 8 oktober. Under rättegång-
ens sista dag har 23-åringen begärt att få 
hålla ett eget tal.

VILJA ÅGREN
vilja.agren@edu.ljungskile.org

Hovrättsförhandlingarna kring mordet på Wilma Andersson startade under onsdagen.                         Foto: Vilja Ågren

Omslagsfoto: Johanna Abrahamsson från Reinos vänner. Foto: Karl 
Trogens. 
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I Grohed bygger cirkusföreningen 
Reinos Vänner en cirkuslokal på just 
den plats som den världsberömde 
lindansaren Reino (Karl-Otto) Anders-
son växte upp. Ljungskile Nyheter har 
besökt platsen och fått sig en rundtur i 
byggnaden. 
Mellan Ljungskile och Uddevalla i höjd 
med Grohed ligger Cirkuskvarnen. Kvarn-
delen i bygget symboliserar lindansa-
ren Reinos gamla kvarn. Den andra de-
len är en oktagon, en åttahörning, som 
är  själva cirkus delen. Startskottet gick i 
 december 2019 då markarbete påbörjades 
med bergsprängning. I början av veckan 
togs byggnadsställningen bort. Alltså är ut-
sidan klar. Nu väntar arbetet med insidan. 
 
– Tanken är att det ska vara en officiell invig-
ning i november 2021 eftersom att  Reino 
då skulle ha fyllt 100 år, men vi hoppas så-
klart att kunna bedriva verksamheten  innan 
dess, säger Johanna Abrahamsson, en av 
 profilerna i Reinos Vänner.

Den första kvarnen och såg verket bygg-
des av  Reinos pappa. Där var det meningen 
att han och hans barn  skulle arbeta, men sen 
kom det cirkusar och passerade på gamla 
Riks tvåan. Cirkusarna såg att det fanns en 
massa sågspån. De stannade till och frågade 
om de fick ta med sig lite sågspån till sina 

föreställningar i utbyte mot gratisbiljetter. 
Reino och hans syskon fick se många före-
ställningar och blev inspirerade. Reino lärde 
sig att slå  volter i sågspåns högarna och att 
stå på huvudet på mjölsäckarna.  Grannarna 
undrade hur det egentligen stod till med 
Reino, men ju mer känd han blev desto mer 

Kvarnen byggs om
till rena cirkusen

stolta och glada blev grannarna.

– Det är här Reino har tränat och blivit 
världsberömd och det är även här jag och 
många med mig haft glädjen att träna för 
honom och för hans fru Elsie, säger Johanna 
Abrahamsson.

NÄR REINO OCH Elsie bestämde sig för att  trappa 
ner på turnerandet valde de istället att starta en 
cirkusskola i sin gamla kvarn. Alla barn i byg-
den ville vara med, därför var det självklart att 
det var just här den nya kvarnen skulle byggas.

Drömmen för Johanna är, och har alltid 
varit, att kunna ta vara på det intresset som 

cirkus väcker hos unga.

– Vi vill kunna svara alla barn när dom  frågar:  
Var kan vi träna? Vart är cirkusen? Den är här, 
utropar Johanna Abrahamsson och slår ut ar-
marna i en välkomnande gest. 

KARL TROGENS
karl.trogens@edu.ljungskile.org

Utökning av biljett kontroller 
Västtrafik börjar nu att utöka sina biljett-
kontroller igen efter att ha haft för hindring 
av smittspridning i fokus under våren.

Kontrollerna kommer att ut föras på ett 
sätt så att dom håller avstånd till passage-
rarna. Maria Björner Brauer på Väst trafiks 
marknads avdelning uppger i ett press-
meddelande att dom kommer att göra detta 
stegvis och prova sig fram för att se hur man 
ska hantera situationen.

– Vi vill att kontrollerna ska vara säkra, 
men också upplevas så trygga och bekväma 
som möjligt av alla inblandade.

Nej för båtuthyrnings-
projekt i Ljungskile
Martin Rybeck och Lennart Dahl ville 
satsa på husbåtar för uthyrning i hamnen i 
Ljungskile, men har nu fått nej av Uddevalla 
kommun.

Deras förslag omfattar sju husbåtar för ut-
hyrning på vardera 56 kvadratmeter.

– Kommunen tar i sitt nej upp ett antal 
saker som inte alls är relevant, säger Martin 
Rybeck om förhandsbeskedet om tillfälligt 
bygglov från kommunen.

– Vi hade ju trott detta skulle vara  något 
positivt som vi skulle kunna göra till sammans 
med kommunen, säger han.

Lennart Dahl och Martin Rybeck är ännu 
inte helt säkra på om de helt ska släppa sina 
ambitioner.

– Vi får se hur vi går vidare med det här. 
Eller om vilja att göra detta i en annan kom-
mun, säger Martin Rybeck.

Nytt konstverk kommer 
snart till Uddevalla
En ny bronsskulptur kommer att installeras 
på Drottninggatan i Uddevalla och sätts på 
plats den 22 september.

Det är en skulptur av konstnären Peter 
Linde – som bland annat gjort skulpturen 
av Karin Boye som står placerad utanför 
Göteborgs stadsbibliotek.

Skulpturen gestaltar en bohuslänsk  kvinna 
från äldre tid och är alltså gjord i brons.

Uddevallakomiker 
 nominerade till humorpris
Humorbröderna Emil och Daniel Norberg 
är nominerade till Barnens pris i det svenska 
humorpriset på Barncancergalan. 

Bröderna Norberg som är från Uddevalla 
har nått stora framgångar på Youtube där de 
bland annat har gjort uppskattade parodier 
på låtarna från Melodifestivalen.

Både Emil och Daniel Norberg har lagt 
upp ett inlägg på sina Instagram-konton 
där de delar den glada nyheten och ber 
sina  följare att rösta på dem inför galan som 
sänds 28 september.

Scanna koden för att se 
klippet om cirkuskvarnen

Så här kommer Cirkuskvarnen att se ut när den står klar i november 2021.  Foto:  www.reinosvanner.se/

Johanna Abrahamsson och ordförande Merja Henning ser hoppfullt fram emot att verk samheten 
ska starta i november 2021.                  Foto: Karl Trogens

Eldsjälen Johanna Abrahamsson visar upp sina cirkuskonster.  Foto: Karl Trogens

Reino uppträder med sitt världsberömda nummer på China, 
 Stockholm. Bilden tillhör Per-Arne Wåhlberg.
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Privatiseringen av äldre-
vården avbryts

Förra hösten beslutade social-
nämnden att äldrevården i  Ljungskile 
ska privatiseras. Det väckte stor 
debatt då det fanns en stor politisk 
oenighet. Nu har den nya politiska 
majoriteten valt att häva beslutet och 
istället gå vidare med att prova andra 
alternativ.

Förslaget om att äldreboendet i Arödsdal 
och hemtjänsten i Ljungskile skulle läggas ut 
på privat upphandling rivs nu upp. Social-
nämnden i Uddevalla kommun beslutade i 
oktober 2019 att den skulle  privatiseras för 
att spara sex miljoner kronor. 

Men privatiseringen av äldre vården i 
Ljungs  kile sattes på paus på grund av corona  - 

pandemin och det politiska styret har däref-
ter skiftat och majoriteten består numera av 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Center-
partiet och Liberalerna. 

DESSA FYRA PARTIER har velat  utveckla  alternativa 
driftsformer för äldrevården i Ljungskile och 
valt att istället gå vidare med att försöka driva 
den som intraprenad,  vilket innebär att verk-
samhetens personal får  teckna ett avtal direkt 
med social nämnden om hur de vill utveckla 
verksamheten. Det innebär att det blir en fri-
stående enhet med eget ekonomiskt ansvar, 
enligt social nämndens ord förande Stefan 
Skoglund (S).

Sparkravet på de sex miljoner kronor-
na ska nu ha jobbats ned, enligt  nämndens 
ord förande, och med den nya politiska 
 konstellationen under ledning av Social-
demokraterna anser man att besparings-
argumentet inte längre finns kvar.

DE TIDIGARE ÖKADE kostnaderna för äldre-
omsorgen i Ljungskile ska ha berott på 
stora förändringar inom den kommunala 
verksamheten. Man har bland annat flyttat 
hemtjänstgruppen från Strumpan och gjort 
Sofiedal till trygghetsboende samt återöpp-
nat boendet i Arödsdal som vård- och om-
sorgsboende. 

– Under tiden man gör en sådan här om-
vandling så ökar lätt kostnaderna, säger 

 Stefan Skoglund (S) till Ljungskile Nyheter. 
På socialnämndens möte under onsdagen 

beslutade man att häva det gamla beslutet 
om att privatisera äldrevården i Ljungskile. 
Nu kommer man att se över alternativet att 
driva det som just intraprenad.

GABRIELLA SILFVERHIELM GREN
gabriella.silfverhielm.gren@edu.ljungskile.org

Stefan Skoglund (S)                Foto: Uddevalla Kommun/Viktoria Olsson

Beslutet om att privatisera äldrevården har rivits upp. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.  Foto: Fredrik Almryd

FAKTA

Vad är Intraprenad?

Intraprenad är när en person eller en grupp 
personer inom t.ex. en kommun eller ett 
företag får extra stor frihet att genomföra ett 
projekt. Det kan också handla om att driva en 
del av den vanliga verksamheten. 

Intraprenad kan ses som ett alternativ till att 
starta ett separat bolag.

Källa: Nationalencyklopedin

Kommunfullmäktiges ledamöter i 
Lysekil möttes under onsdagen av en 
manifestation och plakat när de skulle 
rösta om utbyggnaden av Preemraff. 
En åhörare bröt ut i protestsång och 
fick ledas bort när ja:et till slut blev ett 
faktum.

Med polisens insatsstyrka på plats så kunde 
polisens presstalesperson, Thomas Fuxborg 
konstatera att den planerade manifestation-
en med ett 40-tal demonstranter gått lugnt 
till.

Inne i den tillfälliga kommun fullmäktige-
salen på Socitetshuset Oscars i Lysekil gick 
diskussionerna om kvällens stora fråga het 
– ja eller nej till stadens stora arbetsplats 
Preem raffs utbyggnadsplaner.

Votering begärdes men fick avbrytas efter 
att en åskådare bröt ut i en protestsång. När 
personen hade letts ut av några ordnings-
vakter kunde omräkningen ske.

Kommunstyrelsens förslag vann med en 
övertygande majoritet 27 röster för och 3 mot.

 – Det känns ganska bra. Nu kommer  ärendet 
till regeringen och man kan fritt  pröva om 
man säger ja eller nej till en  tillåtlighet. Hade 
man sagt nej så hade man låst regeringens 
möjlighet att få pröva  ärendet, säger Jan-Olof 
Johansson (S), kommun styrelsens ordförande.

En som däremot inte var nöjd med  kvällen 
utfall var miljöpartiets Maria Granberg.

  – Det känns jättetungt och sorgligt.  Klimatet 
är en ödesfråga och vi hade chans att göra rätt 
och de flesta valde istället rösta ja till det här 
förslaget, säger hon.

Även om nu frågan inte ligger i Lysekils 
 händer så ställer hon nu sitt hopp till reger-
ingen.

– Det känns tryggt att det finns en instans 
till, att inte vi var den sista instansen. Vi hade 
ju faktiskt vetorätt i frågan och kunde ha 
sagt nej och att den då skulle ha stannat här 
i Lysekil.

TEXT OCH FOTO: FREDRIK ALMRYD
fredrik.almryd@edu.ljungskile.org

Från den första oktober upphör 
besöksförbudet på äldreboenden 
i Sverige. Detta meddelade social-
minister Lena Hallengren klockan ett 
på tisdagen under en pressträff.
Det nationella besöksförbudet på äldre-
boenden har gällt sedan den första april i år 
för att förhindra spridningen av Covid-19. 
Sedan dess har förbudet även förlängts 
två gånger. Men i tisdags under en press-
konferens tillsammans med Socialstyrelsens 

Olivia Wigzell och Folkhälsomyndighetens 
Johan Carlson kom det glädjande beskedet.

– Jag är innerligt glad att idag kunna 
 meddela att besöksförbudet från och med 
den första oktober kommer att upphöra, sa 
social minister Lena Hallengren.

Lena Hallengren ville dock betona att 
vi fortfarande befinner oss i en på gående 
 pandemi, och att alla måste ta sitt eget  ansvar 
för att hindra smittspridningen.

– Även om det mesta just nu pekar åt rätt 
håll kan vi komma att drabbas av nya ut-
brott. Vi måste vara medvetna om det, säger 
hon.

– Därför vill jag understryka betydelsen av 
att var och en av oss tar detta ansvar.

ELOISE DAVIDSSON
eloise.davidsson@edu.ljungskile.org

Äldreboendens besöksförbud hävs
Socialminister Lena Hallengren meddelar det glada beskedet.   Foto: Regeringskansliet

Preemraff 
fick ett JA

Arne Ehrenholm, Anna-Lena Bellberg, och Gunnel Ehrenholm var tre av demonstranterna.
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Nästa nummer kommer fredagen den 25 september.

Krönika

På tisdagen inföll den internationella 
dagen för demokrati. Dagen är instif-
tad av FN för att påminna världen om 

alla människors rätt att göra sina röster hör-
da. Som blivande journalist är det inte bara 
Demokratidagen den 15 september, utan 
varenda dag.

Personligen känner jag mig ganska trygg 
med att säga vad jag tycker. Ja, förutom 
att jag lätt kan drabbas 
av konflikträdsla eller 
bli nervös när jag ska stå 
upp för mina åsikter in-
för människor som tycker 
någonting helt annat. Men 
bortsett från dessa osäker-
heter, som är fullt möjliga 
att öva upp, så är jag privi-
ligerad att få tala högt utan att min trygghet 
hotas. Dels för att jag lever i en demokrati, 
dels för att jag på flera sätt tillhör normen. 

I år var temat för Demokratidagen just 
trygghet och rätten att bli lyssnad på. För 
det är förstås en viktig komponent när man 
pratar, att någon också vill lyssna på vad 
man har att säga. Jag kan skrika mig hes 
men om ingen tycker att min röst är värd 
att höras så kommer jag ändå inte att kän-
na mig inkluderad. Frågan är om vi lyss-
nar lika mycket på allas röster? 

Det är fantastiskt att vi 
lever i en demokrati, 
men jag upplever att 
även nordanvinden 
sveper med sig många 
röster. Oavsett om vi är 
medvetna om det eller 
inte så styrs våra bete-
enden av olika normer 

för hur vi ska se ut, prata och vara. 
Vem som är att lita på och värd att 
lyssna till. Det är lätt att klappa ett 

upprört barn på huvudet, tro att en männ-
iska som inte har något hem inte heller har 

några åsikter eller att våra äldre har 
glömt all visdom de samlat på sig 
under sina långa liv.

Samhället är inte bara till för alla, 
det är alla tillsammans som utgör 

samhället. Och för att alla ska 
känna sig inkluderade så be-
höver allas röster räknas. Jag 
bara råkar bo i mitt skinn 
och jag känner mig lyckligt 
lottad som får använda min 
röst. Som blivande journalist 
tänker jag använda den rös-
ten till att få så många som 
möjligt att känna som jag. 

Demokratidagen är varje dag

Vad betyder demokrati för dig? 

ENKÄT: ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org

Zaher Hamadah
– Demokrati för mig är när folket 
styr och när alla människor har sam-
ma värde. Demokrati kan ge bättre 
liv.

Emma Liljeberg
– Demokrati innebär att ha friheten 
att leva det liv man vill och att få 
uttrycka vad man vill, så länge det 
inte kränker någon.

Axel Tamnhed
– Demokrati innebär att ha infly-
tande och rätten att påverka. Det 
borde vara en del av vardagen.

Frågan är om 
vi lyssnar lika 

mycket på allas 
röster?


