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Intro

Vi på journalistlinjen är glada över att 
få vara tillbaka på vår skola, och trots 
vissa nya rutiner ändå kunna leve-

rera det andra numret av årets upplaga av 
Ljungskile Nyheter. Vi är en redaktion fylld 
med glöd och glädje över att få göra nyhe-
ter, program och denna tidning till er.

Den pågående pandemin tvingar oss till 
förändringar på olika sätt. Vi är alla drabbade 
och det är allt annat än lätt många gånger. 
Men där något tar slut, börjar något nytt. 

Restaurangen på folkhögskolan var tvung-
en att stänga i våras. Men ur detta kom en 
ny idé. Läs om och lyssna på hur Robert 
Kleszczynski och Ina Dahl nu levererar lun-
cher på hjul.

Folkhögskolan satsar också trots 
coronakrisen och har startat två nya utbild-
ningar i år. Lärarassistent på distans och all-
män kurs med inriktning på vård och om-
sorg. Ett svar på samhällets behov som ger 
möjligheter till jobb.

Förändringar i krisen

Scanna koderna för mer från LN

Tipsa redaktionen!
Vi på Ljungskile Nyheter tar alltid 
emot tips från allmänheten. Scanna 
koden för att komma till våra kanaler.

 Uddevallasonen tv-aktuell
Hör intervjun med Erik Segerstedt där 
han berättar om sitt år och sin med-
verkan i Doobidoo. Scanna koden för 
att lyssna på inslaget.

 Angeläget vecka 37
 
Den här veckan programleder  
Nenne Hagman och Jenny Landström 
radioprogrammet. Det talas bland  
annat om nybygge i Ulvesund.

Förändringar sker även i samhället.  Efter 
elva år kan en ny lekplats komma att bli 
verklighet för de unga i Ljungskile till  nästa 
sommar. Snart ser vi också nya ägare av 
charken i Ljungskile. 

När jag är inne på världsläget vill jag 
nämna att idag är det den elfte september, 
ett datum många av oss förknippar med 
sorg. Det är i år 19 år sedan terrorattacken 
i New York mot World Trade Center. Två 
år senare samma datum blev vår utrikes-
minister Anna Lindh tragiskt mördad i en 
knivattack på NK i Stockholm.

Ragnar Ängeby arbetade med Anna 
Lindh i sitt arbete som diplomat. Vår repor-
ter Fredrik Almryd har träffat diplomaten i 
sitt hem. Läs om Ragnar Ängebys karriär 
och arbete i porträttet av honom.

God läsning!

DANIEL WIBERG
daniel.wiberg@edu.ljungskile.org

Foto: SVTFoto: Eloise Davidsson
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Nya utbildningar på folkhögskolan 

En konsekvens av coronapandemin har va-
rit att Ljungskile folkhögskola tappat kort- 
och sommarkurser, nattgäster till vandrar-
hemmet och konferensbokningar. 

– Vi brukar ha en rik sommarverksamhet 
men i år är det ingenting, det är tungt eko-
nomiskt, berättar Johannes Huss, rektor på 
Ljungskile folkhögskola.

MEN TROTS DE ekonomiska svårigheterna har 
folkhögskolan startat två helt nya utbild-
ningar. En av dem är inriktningen vård och 
omsorg på allmän linje. Utbildningen är 
unik på så sätt att den ger deltagaren möj-
lighet att läsa upp sina gymnasiebetyg och 
samtidigt bli färdig undersköterska efter de 
två åren. Johannes Huss förklarar att den nya 
vårdutbildningen är ett svar på en väldigt 
konkret uppmaning.

– Det är ett regeringsbeslut att skjuta mer 
pengar åt yrkesutbildningar och det finns en 
speciell flaggning för vårdutbildningar där 
behovet är akut just nu. 

Ett annat tillskott är att utbildningen till 

Precis som resten av samhället har 
Ljungskile folkhögskola också drab-
bats av coronapandemin. Trots det har 
skolan dragit igång höstterminen med 
två helt nya utbildningar. 

lärarassistent även startat på distans och med 
en studietakt på femtio procent. Johannes 
Huss säger att utbildningen tillkom dels för 
att statsbidraget passade, men också för att 
den lockar en helt ny målgrupp. 

– I och med att lärandet sker på distans 
och halvfart så har de deltagande chans att 
stanna på sina arbeten och studera samtidigt, 
förklarar han. 

DET ÄR STATSBIDRAG som styr folkhög skolans 
utbud och Johannes Huss berättar att de 

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org

Johannes Huss är rektor på Ljungskile folkhögskola.        Foto: Hampus Kjellberg

Den nya vårdlinjen på Ljungskile 
folkhögskola skapar nya möjligheter 
för deltagare att arbeta med det man 
brinner för i framtiden. För Hamza 
Abdi och Goma Khan Hassani väntar 
en ny utmaning i livet.
– Jag är intresserad av att jobba med 
människor och hjälpa dem. Det är kul att se 
när människor blir glada, säger Goma Khan 
Hassani. 

Även klasskompisen Hamza Abdi har ett 
kall att hjälpa till vilket fick honom att ändra 
inriktning.

– Jag tog studenten i våras och studerade 
samhällskunskap. Jag kände att jag ville testa 
något nytt och man vill ju hjälpa människor 
på ett eller annat sätt, säger han.

Det kortsiktiga målet för båda två är att 
gå klart de två åren på folkhögskolan och bli 

skulle skapa fler kurser om de fick nya bi-
drag. I år har det varit högt söktryck till 
Ljungskile folkhögskola och han tror att det 
har med coronapandemin att göra. Även de 
två nya utbildningarna fylldes upp på ett 
kick.

– Vi är en populär utbildare med hundra 
års erfarenhet och det är jättekul att det är 
många som söker hit.

– trots den rådande coronakrisen

De skräms inte av den pressade branschen

Hamza Abdi och Goma Khan Hassani går 
vård- och omsorg på Ljungskile folkhögskola.

utbildade undersköterskor. 
– Först måste man testa på det. Sen vill 

man kanske fortsätta plugga till läkare el-
ler sjuksköterska, säger Hamza och vännen 
Goma håller med. 

De båda deltagarna på folkhögskolan 
längtar tills de kan stå på egna ben och bli 
självständiga ute i arbetslivet men skräms 
inte av att en dag göra entré i en, under 
pandemi tider, pressad bransch.

– Om man vill hjälpa någon spelar inte 
stress någon roll. Fokuset ligger på att hjälpa 
till, om vi inte vet hur, så kan vi inte hjäl-
pa, säger Hamza Abdi och avslutar med att 
hänvisa till dikten ”Till eftertanke” av Søren 
Kierkegaard som vård- och omsorgsklassen 
läst under veckan.

TEXT OCH FOTO: HAMPUS KJELLBERG
hampus.kjellberg@edu.ljungskile.org
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Planer på en ny temalekplats i Ljungs-
kile är i full gång. Men innan det första 
spadtaget kan tas krävs det pengar till 
bygget. 

Efter 11 år kan Ljungskile äntligen få en ny 
lekplats. Det är den nuvarande lekplatsen i 
Badhusparken bakom biblioteket som plan-
eras att rustas upp. Detta är i linje med den 
så kallade ”lekplatsplanen” som först togs 
upp i Kommunfullmäktige 2009 och sedan 
igen 2016. Där beslutade man om vilka lek-
platser i kommunen som ska vara kvar, vilka 
som ska rivas och vilka som ska upprustas.

Förhoppningen är att ett beslut om bud-
geten för lekplatsen ska tas i Kommunfull-
mäktige i november. Om budgeten god-
känns kommer arbetet sätta igång i mars 
nästa år och fortsätta fram till maj.

ANDERS LÖFSTRÖM SOM är gatuingenjör för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar att 
en lekplats håller i ungefär 15 år. Efter det 
måste den ses över för upprustning alter-
nativt rivning. Han känner sig hoppfull att 
kommunen ska ge grönt ljus och att om-
byggnaden kan sätta igång:

– Jag hoppas, tror och känner att chanser-
na är goda. Vi har fått signaler från politiker-
na att detta är ett viktigt område för Ljungs-
kile och för politiken också. Att kunna ge 
något tillbaka till människorna som bor i 
området. Så att de känner att de får något 

för sina skattekronor, säger Anders Löfström 
till Ljungskile Nyheter.

IDÉN ÄR ATT den nuvarande lekplatsen ska 
bli dubbelt så stor och sträcka sig ner mot 
skate rampen vid E6:an. Den ska dessutom 
göras om till en temalekplats som heter 
“Småkryp”:

– Man kommer bland annat att plantera 
perenner med stora blad och gungställning-
ar som är lite större än vanliga, så det känns 

som att man kryper in i en insekts bo, säger 
Anders Löfström.

Området närmare skaterampen blir en 
lek yta anpassad för de lite äldre barnen, med 
större gungor och ett större klätterredskap.

 Lekplatsen väntas stå färdig lagom till 
sommaren 2021.

TEXT & FOTO: JENNY LANDSTRÖM
jenny.landstrom@edu.ljungskile.org

Tema småkryp   –  om lekplatsen görs om

Lekplatsen i Badhusparken planeras bli dubbelt så stor.              

I Ulvesund, bara ett par stenkast i från 
Växthuset, högt uppe på en stenkulle 
som ingen visste fanns – byggs ett 
smått spektakulärt fritidshus. I alla fall 
i kulturbygden Ulvesund. Modernt och 
klätt i kanadensiskt cederträ vilar det i 
ett hav av ekkronor.
– Det känns lite som ett falkbo – eller som ett 
örnnäste. Det känns jätteroligt, stimulerande 

och spännande, säger Anna Eliasson Lundquist.
Hon har sina rötter i bygden och har un-

der sin barndom spenderat många sommar-
lov hos sina morföräldrar som hade en gård 
i Ulvesund. 

FÖR UNGEFÄR ETT år sedan startade Anna och 
maken Bo Christer Lundquist igång hus-
bygget. 

– Jag har hittills bara hört positiva reak-

tioner från de som bor i här. Ingen visste 
att det fanns en stenkulle där. Dom tycker att 
det blir fint – vilket är glädjande. Detta är ju 
en förtätning och en förändring, säger Anna 
Eliasson Lundquist.

 

TEXT & FOTO: NENNE HAGMAN
nenne.hagman@edu.ljungskile.org

Ett fritidshus bland ekkronorna
Cederträ är ett underhållsfritt material. Just denna ceder som huset har klätts med kommer från Kanada.
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Ljungskile Chark har bytt ägare. Sedan 
2016 har Sofia Magnusson och Henrik 
Svensson drivit butiken på Vällebergs-
vägen, men nu lämnar de över kött-
disken till en ny ägare.

Från och med 1 oktober kommer Ljungski-
le Chark drivas av familjeföretaget Alfreds-
sons Charkuteri. Fram till dess kommer bu-
tiken hållas stängd för Ljungskileborna till 
nyöppningen.

Anledningen till den nya förändringen är 
att de tidigare ägarna Sofia Magnusson och 
Henrik Svensson valt att satsa fullt ut på sin 
verksamhet med Ljungskile slakteri.

UNDER CORONAPANDEMIN HAR flera företag fått 
lämna sina verksamheter, främst med anled-
ning av jobbrist, i detta fall är det snarare 
tvärtom.

– Slakteriet har ökat väldigt mycket sen-
aste åren, år för år. Samtidigt så har vi tre 

barn som vi också vill ge tid, vi hinner inte 
med helt enkelt, säger Sofia Magnusson. 

NÄR BESLUTET ATT lämna ifrån sig butiken var 
taget, försökte de tidigare ägarna att hitta 
några som var villiga att fortsätta konceptet 
vilket resulterade i att Alfredssons Charkuteri 
nappade. Ljungskile slakteri kommer därmed 
fortsatt vara leverantörer till den nya butiken.

– Vi kommer fortsätta med att stycka och 
leverera. Sedan kommer de nya ägarna lägga 
till lite nytt, bland annat viltkött, som blir en 
nyhet i butiken, säger Sofia Magnusson.

NÄR LJUNGSKILE NYHETER ringer upp den nya 
ägaren Malin Alfredsson bekräftar hon att 
man flyttar in 1 oktober. Malin Alfredsson 
bedriver sedan 2018 Alfredssons Charkuteri 
på Söder, i Uddevalla, vilket också blir det 
nya namnet på charkbutiken i Ljungskile.

HAMPUS KJELLBERG
hampus.kjellberg@edu.ljungskile.org

Ny ägare till charken

Kurs & Konferens på Ljungskile folk-
högskola levererar matlådor runt om i 
Ljungskile på tisdagar och torsdagar. 
Det är en lösning för att kunna fortsätta 
sälja mat under pandemin.

När coronapandemin bröt ut i våras blev 
Kurs & Konferens tvungna tillfälligt stänga 
sin restaurang. Då kom idén att åka ut i sam-
hället och leverera matlådor.

– Det var inte många som trodde på det i 
början men jag sa att vi testar en vecka och det 
blev en sådan succé redan från första dagen, 
säger platschefen Katarina ”Ina” Dahl.

EFTER ETT SOMMARUPPEHÅLL är nu matleveran-
sen igång igen. Från och med denna vecka 
kommer Ljungskileborna kunna ta del av 
matlådor tisdagar och torsdagar ute på åtta 

olika utlämningsställen. Något som gör 
platschefen Ina Dahl glad.

– Det fyller en samhällsnytta och vi skapar 
en sysselsättning för personalen, säger hon. 

HAMPUS KJELLBERG
hampus.kjellberg@edu.ljungskile.org

Matförsäljning på 
hjul rullar igång

Kökschef Robert Kleszczynski lastar bilen med  
matlådor till Ljungskileborna.               
                                                Foto: Magnus Nilsson

En dag  
i skolans tecken
I tisdags var det både Internationella  
läskunnighetsdagen och Skolans dag. Två 
teman som ska sprida ljus över de svenska 
skolornas insatser och vikten av läs- och 
skrivkunnigheter  världen över. Skolans 
dag instiftades av Lärarnas riksförbund 
och opinionsstrateg Katariina Treville vill 
att dagen ska belysa både det som är bra 
och det som inte fungerar. 

– Lärare gör stordåd varje dag, men det 
finns viktiga frågor som fortfarande vän-
tar på sin lösning. Vi hoppas att dagen ska 
kunna påverka, säger hon.

Fyrverkerifritt  
i Uddevalla
Varje år får Uddevalla kommun in kla-
gomål angående nyårsfyrverkerierna. Nu 
är det slut med kommunens raketer, i alla 
fall för i år. Via ett sponsringsavtal plane-
rar Destination Uddevalla istället en ljus-
lasershow med musik, ljud och dans.

– Showen kommer inte att orsaka  
samma ljudvolym och miljöpåverkan, 
säger Roger Salomonsson, verksamhets-
ledare på Destination Uddevalla. 

Det är ännu oklart om showen kan 
genomföras i rådande pandemi men för-
hoppningen är att samarbetet ska fortsätta 
gälla även i framtiden.

Förhandsfavoriten  
segrade i Ljungskileviken
I helgen avgjordes SM-tävlingen i Dra-
gon Force 65 i Ljungskileviken för radio-
styrda segelbåtar. Det seglades i 50 olika 
deltävlingar under helgen där 42 perso-
ner deltog. 

SM-guldet gick till den regerande mäs-
taren från Stockholm, Tim  Schuwalow, 
som efter förra årets vinst sågs som en 
förhandsfavorit även i år.  Michael Coll-
berg från Mariestad tog hem silvret och 
smålänningen Magnus Timmerdal fick 
nöja sig med en bronsmedalj.

Bästa tävlande från Ljungskile segelsäll-
skap var Thomas Åstradsen som hamnade 
på en tiondeplats.

Fotbollsfredag för LSK:s 
damer och herrar 
Ikväll spelar Ljungskile SK:s dam- och 
herrlag matcher i respektive serier.

Damerna spelar hemma på Skarsjöval-
len mot Vänersborgs FK med matchstart 
19:00, där laget jagar sin tredje raka seger 
i Division 2 nordvästra Götaland.

Herrlaget åker i sin tur till Göteborg 
för att möta mittenlaget Örgryte i Supe-
rettan. LSK siktar på att följa upp vinsten 
hemma senast mot Akropolis, där Jesper 
Westermark blev tvåmålsskytt. Även för 
herrlaget startar matchen 19:00.

Butiken i huset Parkudden byter nu ägare och namn.                                           Foto: Fredrik Almryd
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Ex-diplomat Ängeby    oroar  
sig över konflikterna    i öst

Världen och diplomatin blev Ragnar 
Ängebys arbetsplats. Moskva, Hanoi 
och London är bara några av plat-
serna, men numera är det lugnet i 
Ljungskile som gäller. Ändå vill han 
hålla ett vakande öga mot händelse-
utvecklingen i öst.

I ett nybyggt hus i Grötån utanför Ljungs-
kile sitter lundapågen och före detta diplo-
maten Ragnar Ängeby med sin fru  Elisabeth 
och dricker förmiddagskaffet. Han växte 
upp i ett kristet hem där pappan var präst, 
men hans stora engagemang för rättvisa och 
internationella frågor kom från två starka 
kvinnor i hans närhet – mamman och mor-
modern. Mormodern var politiskt engage-
rad för högern, nuvarande moderaterna, och 
stred för jämställdhet i början av 1900-talet.

– I en tidningsartikel påstods det att hon 
var socialdemokrat eftersom hon var så ra-
dikal i kvinnofrågor, säger Ragnar Ängeby.

Med mamman hade han diskuterat 
världsfrågor som bland annat Frankrikes 
och Storbritanniens bombning av Suezka-
nalen 1956. Han tog med sig kvinnornas 
stora patos för rättvisa när han några år 
senare började att studera ryska på Lunds 
universitet där han även tog en filosofie 
kandidatexamen.

Kunskaperna i ryska gjorde att Ragnar 
Ängeby blev tillfrågad att hjälpa till när en 

sovjetisk handelsdelegation skulle besöka 
Sverige. Detta ledde till en tjänst på Sveriges 
exportråd och att han blev handelsattaché 
på ambassaden i Moskva mellan 1973 och 
1975. 

– Hans släkt tyckte att han var galen som 
ville åka dit, säger Ragnars fru Elisabeth 
Ängeby Hesslefors, samtidigt som hon visar 
en bunt med svartvita bilder från Irkutsk.

Detta var under Kalla krigets dagar, men 
Ragnar Ängeby var aldrig rädd. Sverige 
som neutralt land hade en viktig roll att 
spela under denna period och exporten till 
Sovjetunionen stod för två procent.

– Ryssarna brukade ofta skämta om att 
vill man se ett riktigt kommunistiskt land 
ska man åka till Sverige. 

MED DIPLOMATISKA UPPDRAG runt om i världen 
som i London, Hanoi och Madrid fick han 
träffa många intressanta människor. 
1996 fick han uppdraget som am-
bassadör i  Rumänien och blev 
ackrediterad av landets första 
demokratiskt valda 
 p r e s i d e n t , 
 Ion  Ilies  cu, 
som efter-
trätt den 
ökände diktat-
orn Nicolae 
Ceausescu.

2012 lämnade Ragnar Ängeby livet som 
diplomat, men har fortsatt engagera sig för 
viktiga frågor som pensionär. Intresset för 
Ryssland har han inte heller släppt. Till-
sammans med några vänner som kallas för 
Rysslandsgruppen, så pratar, studerar och 
diskuterar de landet i öst. Ett land med stora 
spänningar och som de senaste åren åter-
igen börjat kännas oroväckande i Ragnar 
Ängebys ögon. Spänningar som kan leda till 
militärt ingripande.

 – Ryssland lever kvar i tankarna från ts-
arväldet  – den starka nationalstaten. Många 
vill därför återupprätta Rysslands storhet 
igen. 

HAN BESKRIVER ETT land som historiskt sett all-
tid varit rädd för invasion. Först från svensk a 
karoliner sedan Napoleons styrkor och se-
nast Hitlers trupper. När en efter en av de 

gamla sovjetstaterna, som Ryssland ser 
som buffertzoner mot Nato 
och väst, faller så byggs det 
mer och mer upp ett behov 
av att markera och agera hos 
Vladimir Putin och hans 
maktelit, menar han. 

– Skulle demonstratio-
nerna bli väldigt stora i Be-
larus och att man vill vända 
sig västerut kan läget då bli 
att Ryssland blir inbjudet av 

Ragnar Ängeby tänker tillbaka på sitt liv som diplomat.
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Ex-diplomat Ängeby    oroar  
sig över konflikterna    i öst

Aleksandr Lukasjenko att hjälpa till militärt.
Ragnar Ängeby drar likheten med de 

blodiga demonstrationerna i Ukrainas hu-
vudstad Kiev i februari 2014 då presidenten 
Viktor Janukovytj avsattes. Efter detta starta-
de ett politiskt uppror på Krimhalvön av den 
ryska befolkningen där. Detta uppror ska ha 
underblåsts och fått militär hjälp av Ryssland, 
något som Vladimir Putin avfärdat bestämt.

– Om Ryssland bestämmer sig för att 
hjälpa Belarus genom att sätta ryska trup-
per längs gränsen mot Belarus, Litauen och 
Polen, då kan man komma till ett läge där 
en galning tycker att han ska markera. Jag är 
inte säker på att Putin alltid är så förståndig 
när han vill markera eller det kanske han är. 
Jag tycker i alla fall han verkar farlig.

RAGNAR ÄNGEBY MENAR att om det skulle bli 
en väpnad konflikt så är det inte omöjligt 
att även Litauen och Polen kan komma att 
dras in.

Ragnar Ängeby kom tidigt i sin karriär 
att arbeta med diplomaten och politikern 
Jan Eliasson.

– Det var han som drog in mig i detta ar-
betet. Han hörde av sig i mitten av 70-talet 
och ville att jag skulle titta på avveckling-
en av biståndet till Tunisien, säger Ragnar 
Ängeby.

Han arbetade även med personer som 
Pierre Schori, Hans Blix och Margaretha 
 Winberg. 

Under 2003 fick Ragnar Ängeby ett 
uppdrag efter ett initiativ av den svenska ut-
rikesministern Anna Lindh.

– Jag var då tjänsteman på idé- och 
analys gruppen som sysslade med att ut-
veckla policy områden. Hon bad mig att ta 
fram en bok om svensk politik om att före-
bygga väpnade konflikter, berättar Ragnar 
Ängeby.

Strax därefter, den 11 september, mördades 
Anna Lindh. Projektet var nära att ändra 
inriktning mot konflikthantering istället 
för förebygga väpnade konflikter. Ragnar 
Ängeby stod på sig och Folke Bernadotte-
akademin är numera en viktig svensk myn-
dighet som arbetar med internationella 
fredsinsatser och utvecklingssamarbete.

Det är just dessa tankar om att förebygga 
konflikter som Ragnar Ängeby hoppas ska 
lösa konfliktfrågorna i Ryssland och Belarus. 
Att genom samtal och att skapa projekt till-
sammans med andra än det ledande topp-
skiktet. 

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

Stationshuset rustas upp 
– kan bli tandläkarpraktik

Tidigare i år fick stationshuset i cen-
trala Ljungskile en ny ägare. Planen är 
att skapa en modern anpassning av en 
gammal byggnad och därför renove-
ras stationen nu grundligt. 

– Det här är en kåk som förtjänar att 
vara kvar, säger den nye ägaren Rolf 
Greven.

Det är helt och hållet upp till ägaren Rolf 
Greven vad det blir av det gamla stationshu-
set. Förslagen har varit många, till exempel 
pizzeria eller nattklubb, men ägarens am-
bition är att inom de närmaste åren kunna 
starta upp en tandläkarmottagning i loka-
lerna.

– Som tandläkare är jag ivrig över att 
komma in i lokalerna, men de måste reno-
veras i rätt ordning, säger Rolf Greven som i 
nuläget har sin tandläkarpraktik i Lilla Edet, 
men som hoppas kunna bygga upp en ny 
verksamhet i Ljungskile där han bor.

DET GÖRS JUST NU en grundlig renovering av 
stationshuset i Ljungskile där samtliga rör i 
hela byggnaden byts ut – allt från handfat, 
toaletter och kranar.

– Vi försöker skapa någon slags dränering 
då det inte tycks ha funnits någon över-
huvudtaget tidigare, säger fastighetsägaren 
Rolf Greven.

Under en längre tid har byggnaden haft 
problem med sättningen och med fukt i 
källaren.

Det som invändigt varit i dåligt skick, så-
som gammal el, har tagits bort. Innerväg-

gar, mellanväggar och tak har rivits ned och 
golv har fått brytas upp. Byggnaden har till 
exempel inte varit isolerad på ett modernt 
hållbart sätt tidigare så nu har bergvärme 
installerats. Även golvvärme kommer att 
läggas in. 

– Det kommer så klart att ta tid, men nu 
finns det ingen återvändo, säger fastighets-
ägaren.

STATIONSHUSET HAR ETT PERFEKT LÄGE med bra 
kommunikationer, anser Rolf Greven som 
hyser stort intresse för den kulturhistoriska 
byggnaden som tidigare bland annat funge-
rat som tågstation, kontor och sportaffär. 

– När det här dök upp kunde jag i alla fall 
inte skylla på att läget var dåligt, säger han.

Ägaren påpekar att det är en betydelse-
full byggnad och säger att han känner sig 
skyldig att rusta upp det numera q-märkta 
stationshuset, vilket innebär att fastighetens 
utseende och karaktär inte får förvanskas el-
ler förändras. Han strävar efter att bevara det 
ursprungliga utseendet, men insidan kom-
mer att moderniseras.

Renovering av stationshusets utsida vän-
tas bli klar våren 2021. Därefter tänker man 
fokusera på innanmätet.

I framtiden planeras det att bli tandvård 
på undervåningen och det kommer eventu-
ellt kunna erbjudas kontorsplatser och hy-
reslägenheter på övervåningen, men exakt 
när går inte att säga just nu.

TEXT OCH FOTO: GABRIELLA SILFVERHIELM GREN
gabriella.silfverhielm.gren@edu.ljungskile.org

Stationshuset i Ljungskile genomgår just nu en omfattande renovering.
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Har du något smultronställe?

ENKÄT: NENNE HAGMAN
nenne.hagman@edu.ljungskile.org

Marianne Olsson
– Det Lilla Caféet här i Ljungs kile. 
Här är jag var och varannan dag. 
Det är nästan mitt andra hem – 
ända sedan det öppnade här.

Gitte Berntsson
– Det blir bredfjället med mycket 
fina turer som man kan gå. Det är 
toppen! Det finns även stugor man 
gå in och titta på och små sjöar som 
man kunde fiska i förr.

Annelie Carbe
– Det måste ju bli havet på något 
sätt. Jag tycker det är väldigt fint 
nere vid Ljungs kyrka.

ag är tillbaka på Ljungskiles kullerstens-
gator från Stockholms breda trottoarer. 
Sommaren är på väg bort för att göra 

plats för hösten. Men oavsett årstid finns 
det någonting här som alltid är sig likt. Det 
är känslan Ljungskile ger mig, som är så 
bekant. 

Här ligger de små butikerna tätt nere på 
torget, skogen breder ut sig som ett tryggt 
vardagsrum och jag möter människor med 
blicken när jag går och handlar. Ljungskile 
påminner mig om den småstad där jag själv 
växte upp. Och dit jag för första gången 
på många år faktiskt återvände en dag i 
somras. 

Det var med ett pulserande hjärta som jag 
närmade mig min barndomsstad i slutet av 
juli. Att åka förbi skylten “Välkommen till 
Trosa” var som att korsa en osynlig linje till 

en förgången tid. I tio kilome-
ter i timmen körde jag över 
torget och genom bilrutan 
betraktade jag min barndom 
som genom ett skyltfönster. 
Jag pekade på de gamla 
trävillorna när de dök 
upp längs med vägen, 
kunde namnen på alla 
klasskompisar som en 
gång hade bott där. 

Allting var som jag 
minns det. Utanför 
biblioteket satt far-
bröder på träbänkar 
och läste söndagsbi-
lagan. Samma skylt 
gnisslade utanför fri-
sören på hörnan och 
nere i hamnen samlades 

invånarna på den lokala krogen över 
en ljummen sommaröl. Utan att 
egentligen behöva handla någonting 

så parkerade jag bilen utanför Ica 
och gick in. Som på ett muse-

um gick jag slalom mellan 
hyllorna och visst var det 
samma kvinna som satt och 
log mot kunderna i kassan. 

Det var länge sedan som 
jag flyttade därifrån nu. 
Trosa är inte mitt längre 
och barndomen är en tid 
som aldrig kommer igen. 
Men här i Ljungskile får jag 
ändå känslan av att vara lite 
närmare hemma.

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org

Krönika
J


