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Intro
I hoppets tecken
Ljungskile Nyheter är äntligen tillbaka. 

Efter en lång vår och en märklig som-
mar börjar samhället likna ett samhälle 

 igen. 

Och det är med förtjusning som vi på 
Ljungskile Nyheter intar radiostudio och 
tangentbord. En av drivkrafterna är att ge 
Ljungskile, som inte alltid hamnar i medier-
nas spotlight, lite extra ljus.

Men framför allt drivs vi alla av ett stort 
hopp. Ett hopp som det senaste halvåret har 
fått åka berg- och dalbana genom världens 
alla själar. Ett hopp om att vår värld snart ska 
bli det den en gång varit. 

Och visst känns det som att vi är en bit på 
väg? Inställda evenemang har blivit återupp-
tagna evenemang och världen 
har öppnats än mer. 

Med allt det sagt fortsätter vi värna om 
varandra och sörja de nära och kära som vi 
förlorat. 

Nu är Ljungskile Nyheter igång igen, men 
inte i pandemins tecken, utan i hoppets.    

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.

Fattigmansveckan 

Linnéaskolan och folkhögskolan har 
haft fattigmansvecka på matsedeln. 
Scanna, läs och lyssna!

Operakväll i Ulvesund

Många var de som samlades i Ulve-
sund för att ta del av Opera Amores 
konsert. Mer om det på webben! 

HAMPUS KJELLBERG
hampus.kjellberg@edu.ljungskile.org

Paket får ge plats åt nya kassor
Snart kommer kunderna på Ica Super-
market i Ljungskile att kunna scanna 
sina egna varor. Butiken satsar nu på 
en ny kassalösning och med det tas 
förbutiken, med bland annat utläm-
ning av paket, bort.

I fyra år har Ica Supermarket varit Ljung-
skilebornas postombud för utlämning av 
Postnord-paket. Men på grund av en ökad 
posthantering och växande kassaköer har 
Ica beslutat att ta bort för-
butiken för att ge plats åt en 
ny kassalösning.

– Våra förväntningar är att 
vi ska se mycket kortare 
kassaköer, säger butikschef 
Fredrik Engström.

HAN BERÄTTAR ATT det nya kassasystemet kom-
mer att bestå av fyra självutcheckningskassor 
och två snabbkassor. Han är övertygad om 
att detta kommer att minska kassaköerna 
kraftigt som idag är en utmaning.

– Vi hoppas att vi ska mötas av positivitet 
och att kunderna märker att vi ligger i fram-
kant när det gäller utveckling, säger Fredrik 
Engström.

På fredagen väntas sista postleveransen från 
Postnord till butiken. De som redan har fått 
paket levererade dit kan hämta upp dem. 
När alla paket har hämtats kan Icas förbutik 
plockas ner. Förbutiken har varit en service- 
punkt för bland annat postutlämning och 
ATG,  men kommer nu endast att vara ombud 
för frimärken och lotter. Efter det får Ljung-
skileborna istället vända sig till närligg- 
ande butiken Hjärter Dam, för att hämta 
sina paket.

BUTIKSÄGARE MARIELLE 
JOHANSSON berättar att 
butiken har genomgått 
en renovering för att 
ge plats för deras nya 
roll som Postnords post 
ombud. Hon ser detta 
som en chans för butik 
en att dra in mer folk 

och öka försäljningen. Hon hoppas även att 
folk har förståelse för eventuella köer i butik 
en. Trots det är Marielle Johansson positiv 
inför förändringen.

– Jag ser inga bekymmer utan bara möjlig-
heter. Så länge man är glad och positiv så 
tror jag att det smittar av sig, säger hon.

FREDRIK ENGSTRÖM TROR inte att Ica kommer 
att tappa kunder som följd av omställningen 

utan känner sig säker på att detta är en sats-
ning som kommer att gå hem:

– Vi tror inte att man ändrar sitt köpmönster 
bara för att vi tar bort spel eller postkun-
den. Mätningar visar att det inte är speci-
ellt många som handlar samtidigt som man 
hämtar ut sitt paket.

Ombyggnaden med den nya kassadelen be-
räknas vara klar den 7:e oktober.

JENNY LANDSTRÖM
jenny.landstrom@edu.ljungskile.org

Jag ser inga  
bekymmer utan 

bara möjligheter.
MARIELLE JOHANSSON

FAKTA 

Här hämtar du ditt paket
• Postnord-paket som har levererats till Ica 
fram till och med fredag den 4 september 
hämtas också ut i förbutiken. 

• Hjärter Dam tar över som postombud för 
Postnord från och med 7 september. 

• Hjärter Dam fungerar också som postombud 
för paket levererade av Schenker. 

• Shell är ombud för paket levererade av DHL.

Källa: DHL, Schenker, Ica och Hjärter Dam. 

Förbutiken ersätts av nya kassor på Ica Supermarket.               Foto: Jenny Landström
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Sport och fritid

I Göteborg har cykelförsäljningen ökat 
kraftigt under sommaren till följd av 
pandemin. En trend som även butiks-
ägaren för LO Bikes i Ljungskile har 
märkt.
– Cykeln har verkligen varit på tapeten 
den här sommaren, säger David Thylén.
 

Inne i butiken LO Bikes i Ljungskile står 
det tävlings- och motionscyklar uppradade 
och lukten av nytt gummi är starkt påtaglig. 
Butiken har just öppnat för dagen och denna 
morgon sprider sig ett lugn i lokalen. I Göte-
borg har cykelförsäljningen ökat kraftigt un-

der sommaren, rapporterar GP. Även i Ljung-
skile har cykelintresset ökat.

– Cykeln har verkligen varit på tapeten 
den här sommaren. Försäljningen av cyklar 
har inte ökat för oss, men vi har märkt av 
ett stort intresse och nya ansikten har sökt 
sig till butiken, säger butiksägaren David 
Thylén till Ljungskile Nyheter.

CYKELBUTIKEN I LJUNGSKILE är främst inriktade 
på tävlingscykling, men denna sommar har 
det inte varit några tävlingar och därför har 
försäljningen minskat. Det har istället sökt 
sig nya kunder till butiken som även är ute 

efter en annan typ 
av cykel, förklarar 
han. 

I pandemins spår 
har många svensk-
ar valt att stanna 
hemma och istället 
sökt nya aktiviteter 
för att förgylla se-
mestern. Fler väljer 
dessutom att cykla 
istället för att åka 
kollektivt såväl på 
semestern som till 
jobbet. Dessa nya 
vanor syns även hos 
cykelhandlaren.

– “Affordable bi-
kes” har blivit mer 
populärt, alltså en 
cykel som är pris-
vänligare och mer 

till för gemene man. Att fler upptäcker cy-
keln som ett intresse är ju dels på grund av 
permitteringar och dels hemester. Det är 
många som under sommaren har hyrt cyklar 
för att  njuta av de vackra vidderna här på 
västkusten, säger David Thylén.

PÅ CYKELHUSET I Uddevalla blomstrar den ny-
funna kärleken för cykeln.

– Vi har sett en ökad popularitet för cykeln 
för varje år som går, men denna sommar har 
försäljningen varit ännu bättre. När alla in-
omhusaktiviteter har ställts in så blir ju cy-
keln en bra utomhusaktivitet att ägna sig åt, 
säger butikschefen Mathias Söderberg. 

TEXT OCH FOTO: VILJA ÅGREN
vilja.agren@edu.ljungskile.org

Cykelförsäljningen växlar upp
I pandemins spår har många sökt nya aktiviteter för att förgylla semestern.                                                           

FAKTA

Tre tips inför cykelköpet

1 Tänk efter hur och när du ska använda cy-
keln. Varje dag? Är cykeln för transport eller 
motion? Året runt eller sommarsäsong?

2. Cykelhandlaren justerar cykeln efter dina 
behov. Att sitta rätt minskar skaderisken 
och ökar bekvämligheten.

3. I butiken bör du testa ett par cyklar på en 
liten runda. Det är inte bara typ och modell 
som ska väljas, utan även ramstorlek.

Källa: Svensk Cykling

Viktig match för LSK
FOTBOLL. LSK herrar tar emot tabell trean 
Akropolis hemma på Skarsjövallen i hel-
gen. Lagen ställs mot varandra för andra 
gången på två helger efter att seriespelet 
vänder i Superettan.

På lördag väntar ett viktigt nykom-
lingsmöte för herrlaget i Superettan. Av-
spark 15:00 på Skarsjövallen. Laget pla-
cerar sig på en sistaplats i tabellen medan 
gästerna Akropolis ligger på en tredje-
plats efter halva serien spelad. 

Senast lagen möttes var bara en vecka 
sedan då Akropolis tog tre poäng efter 1-0 
hemma på Spånga IP efter mål av Cesar 
Weilid. 

Rekordsiffror för Hälle IF
FRIIDROTT. Hälle IF har gjort sitt bästa år 
sedan 90-talet under de senaste helgernas 
ungdoms- och junior-SM. Hela åtta med-
aljer har klubben kammat hem.

Friidrottsklubben Hälle IF har under 
de senaste veckorna satt sig på kartan 
med talanger som Samuel Pihlström och 
17- åriga Julia Svenblad.

För två helger sedan tog klubben fle-
ra medaljer på det svenska mästerskapet 
för juniorer i Linköping och under ung-
doms-SM i Norrköping togs ännu en 
medalj. Ordförande Christian Persson är 
mycket nöjd över bedriften.

– Vi kammade hem åtta medaljer, vil-
ket är mycket bra, säger han.

Orust väntar för LSK
FOTBOLL. Ljungskile SK:s damer åker till 
Orust för att bortaspela. LSK har två seg-
rar i ryggen när man intar Tavlebordsval-
len.

Ljungskile SK:s damer har haft en 
flygande start på säsongen i Division 2 
nordvästra Götaland. Laget har tagit fyra 
av fem segrar hittills när den enda miss-
räkningen kom mot Ytterby för några 
veckor sedan. 

På lördag ställs laget mot tabellnian 
Orust på bortaplan där LSK hoppas ta yt-
terligare poäng i jakten på att avancera till 
en tredjeplats. Avspark 14:00 på lördag.

Till helgen möts Sverigeeliten i Dra-
gon Force 65 som är SM för radio-
styrda segelbåtar i Ljungskileviken. 
Arrangörsklubben Ljungskile segel-
sällskap fixade i veckan för tävlingen 
och passade på att finslipa sitt seglan-
de.

Det märks att det till helgen ska arr angeras 
SM i Ljungskile. Det fixas med corona-
anpassade läktare för de 42 tävlande i Dra-
gon Force 65 klassen, för det är just kajseg-
ling som gäller. Båtarna drivs med segel men 
det handlar om radiostyrda båtar som är cirka 
45 centimeter långa och standardiserade. Allt 
för att förutsättningarna ska vara lika för alla. 

– Alla har samma utrustning så det hänger 
på dig som seglare och inte på hur mycket 
material som du skaffar. Man ska alltså inte 
kunna köpa sig till en seger, säger Ljungs-
kiles egna hemmahopp i helgen, Lars Smit.

HAN BÖRJADE MED 
att tävla i stor-
båt men är nu 
lika fokuserad på 
att tävla med dessa 
små radiostyrda segel-
båtar. Hans ranking är 
runt plats 15-20 i Sverige 
men trots detta ska han ge eli-
ten en match i helgens tävling.

– Utan att säga några namn tror jag 
segern hamnar i antingen Stock-
holm eller Mariestad, men jag ska 
vara med och tampas, säger han.  

Som i alla sporter är starten viktig men till 
skillnad från tävling med stora segelbåtar så 
finns det andra hinder som kan avgöra ett 
tävlingsrace.

– Allt kan hända. Det räcker med lite sjögräs 
på den här båten så har du tappat din place-
ring, säger Lars Smit och fortsätter:

– Om du seglar på en blå manet så kan du få 
stopp på båten. Så du är aldrig säker innan 
du går över mållinjen.

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

 

Vind i seglen inför SM

Coronaanpassad plattform för helgens 42 tävlingsdeltagare i SM Dragon Force 65.

Lars Smit, Ljungskiles egna hemmahopp.

Scanna koden för att 
se klippet om SM
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Kyrkan är en trygg plats där många 
människor finner en gemenskap och 
vänder sig till i kris. Men vad händer 
när årets största kris tvingar försam-
lingen att begränsa sina aktiviteter? 
Ljungskile Nyheter har pratat med 
kyrkoherde Karin Coxner.

Coronapandemin har inneburit stora 
förändringar för hela världen, så även för 
Ljungskile församling. Sedan pandemin bröt 
ut har församlingen fått begränsa sina akti-
viteter och antalet personer som kan delta i 
dem. Kaféet har flyttat ut i trädgården och 
inga programkvällar har anordnats. 

– Soppluncherna har vi varit tvungna att 
släppa helt eftersom de riktar sig till äld-
re människor och de som kommer ofta är 
över 70 år, säger Karin Coxner, kyrkoherde 
i Ljungskile församling.

GUDSTJÄNSTERNA ÄR EN AV församlingens vik-
tigaste aktiviteter som samlar människor. 
När spridningen av corona satte fart stäng-
des dessa ned och lades ut som in spelningar 
på kyrkans hemsida istället.

– Gudstjänsterna är någonting positivt för 
många människor, men att följa de online 
kan också ge en känsla av gemenskap, säger 
Karin Coxner.

HON TROR ATT pandemin har inneburit en 
ökad ensamhet, framför allt för de äldre, när 
även små möten som att handla mat för-
svinner ur vardagen. 

– Det händer mycket i en 
sådan ensamhet, men det 
finns stora förhoppningar 
om att det ska vända snart, 
säger Karin Coxner.

Även om ensamheten är 
påtaglig så har nya möj-
ligheter fötts ur krisen. 
Församlingen har kunnat hjälpa och stötta 
på andra sätt än vad de brukar. Till de nya 
in satserna hör hjälp med att handla och 
köra ut mat åt människor som tillhör risk-
grupper. Församlingen har även anordnat 
enskilda promenader och vandringar utom-
hus på avstånd.

– Det har blivit en annan form av gemen-
skap, säger Karin Coxner.

SEDAN I JUNI har kyrkporten stått öppen för 
besökare till gudstjänsterna igen med ett be-
gränsat antal på max 50 personer och med 
handsprit nära till hands. I höst ska dessutom 
tv-gudstjänster spelas in från Ljungs kyrka 
och sändas i SVT. Tv-sändningarna har va-
rit planerade sedan länge och pandemin 

har inneburit vissa utma-
ningar för planeringen. 
Enligt Karin Coxner har 
det varit klurigt att kom-
ma på lösningar på hur 
körerna ska kunna öva. 
Deltag arna har fått träf-
fats i mindre grupper och 
sjungit med munskydd. 

– Det är lite annorlunda, men en roligare 
sida av det är hur uppfinningsrika alla har 
blivit!

ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org

Gemenskap i nya former

”Det händer 
mycket i en sådan 

ensamhet.”
KARIN COXNER

Ljungskile församling finner möjligheter under pandemin

I coronatider har Ljungskile församling skapat nya sätt för att kunna stötta och hjälpa människor.          Foto: Hampus Kjellberg

Förra fredagen öppnade Lisa Wirehags 
utställning ”Ängen” på Det Lilla Caféet 
i Ljungskile. En färgstark utställning 
med återbruk i tankar och form.

Ljungskilebon Lisa Wirehags målningar 
går att beskåda på Det Lilla Caféet i Ljung-
skile. Hon vill inte kalla sig för konstnär 
utan ser sig själv mer som en inspiratör.

 –  Jag tycker att ordet konstnär är så pre-
tentiöst. Själv är jag utbildad till bildpedagog 
och varit lärare i skapande under 20 år. På 
folkhögskola är vi inte så mycket för titlar så 
jag ser mig väldigt mycket som en inspira-
tör eftersom jag jobbar med återbruk i mina 
papper.

Lisa Wirehags alster är på stora handgjorda 
papper och går att beskåda fram till slutet av 

september. Hennes målningar är i starka fär-
ger, inspirerade från miljön på en äng, vilket 
också gett utställningen namnet ”Ängen”.

– Ängar betyder jättemycket för mig för här 
får alla färger växa vilt vilket jag tycker är 
så vackert.

 
FREDRIK ALMRYD

fredrik.almryd@edu.ljungskile.org

Lisa Wirehags utställning går att se på Det Lilla Caféet i Ljungskile fram till den 28 september.                                               Foto Gabriella Silfverhielm Gren

Utställning av färgstark Ljungskilebo

Uddevalla kommun ska spara pengar, 
något som drabbar de unga i Ljungs-
kile. Tidigare i år beslutade kultur- och 
fritidsnämnden att fritidsklubben med 
kort varsel skulle stängas.  
Nu hänvisas de unga som brukade 
vara på gården tillbaka till skolan.

Fritidsklubben som var en verksamhet för 
tio- till tolvåringar är nu stängd och loka-
lerna på Parkvägen är uppsagda. Ljungskile 
Nyheter har tagit del av en mejlkonversa-
tion mellan förvaltningschefen på kultur 
och fritidsförvaltningen, Katarina Hansson, 
och föräldrar i Ljungskile. Där står det att 
kultur- och fritidsnämnden ska spara in på 
tio procent av sin budget. 

– Fritids på skolan är nu det alterna-
tiv vi har för tio- till tolvåringarna, sä-
ger Maria Lehto, enhetschef på sam-
ma förvaltning, till Ljungskile Nyheter.   
 
Nedstängningen har väckt reaktioner hos 
Ljungskileborna.

– Förra året var min dotter som gick i sexan 

där varje dag, min andra dotter som börjar 
årskurs fem missar nu den möjligheten, sä-
ger mamman Madeleine Tjärnlund.

Torunn Skau är också en berörd mamma 
som tycker att besparingarna är orättvisa.

– Man kan väl försöka dra in besparing-
arna på någonting som drabbar de vux-

na, det finns ju mycket kultur mer rik-
tat mot vuxna. Det behöver vi ju inte 
ha om det drabbar barnen, säger hon. 
 
Hör- och läs mer i ett längre inslag på 
www.ljungskilenyheter.se

 
TEXT OCH FOTO: DANIEL WIBERG

daniel.wiberg@edu.ljungskile.org

Reaktioner när fritidsklubben stängs

Mammorna Madeleine Tjärnlund och Torunn Skau är kritiska till stängningen av fritidsklubben.
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Krönika

En sommar. En pandemi. En ständig 
oro. Att starta igång livet på nytt ihop 
med de kommande höstvindarna ef-

ter en lång sommar är en kamp i sig; men 
bär med sig en underlig förändring och 
lycka.

Det är en konstig känsla att vara så gott som 
instängd under en hel årstid. Jag själv spen-
derade största delen av min sommar i mitt 
familjehem med frivillig, och nödvändig, 
distans från mina nära och kära. Så att nu 
på sensommaren få komma tillbaka till skola, 
arbete, och ett någorlunda normalt socialt liv 
är minst sagt en udda känsla.

Det som jag inte märkte i min egen karantän-
dimma var hur mycket hela jag förändrades. 
Det var först när jag kunde träffa mina vän-
ner igen och fick min kreativitet och moti-
vation tillbaka som jag insåg att dimman hade 
hållit mig fast hårdare än jag trott. Det är lite 
som att jag blev bergtagen av pandemin.

Men när jag nu kliver ut i ljuset, vär-
men och livet igen så inser jag att man 
kanske behöver bli lite bergtagen för att 
hitta det som faktiskt är en själv. Det var 
kanske först när bitar av mig försvann i 
dimman som jag kan börja att se vilka 
bitar som faktiskt passar in i det som är 
jag, eller vad jag kanske vill vara.

Pandemin fortsätter, och 
oron stannar med oss ett 
tag till. Men med höstens 
vindar svävar nytt liv och 
förändring, och förhopp-
ningsvis kan fler och fler 
av oss hitta ut ur dimman. 

Tillsammans kanske man 
kan hjälpas åt att få den 
att lätta.

När dimman börjar lätta

Har du något smultronställe?

NENNE HAGMAN
nenne.hagman@edu.ljungskile.org

ELOISE DAVIDSSON
eloise.davidsson@edu.ljungskile.org

Marika Karlsson
– Jag tycker ju egentligen att hela 
Ljungskile är ett smultronställe. Här 
finns hav, skog, mysiga små buti-
ker och restauranger. Och trevliga 
människor och sedan har vi fotbol-
len dessutom. Men ska jag välja ett 
så är det väl strandpromenaden. Där 
går jag nästan varje dag och tycker 
det är ljuvligt.

Monika Strandberg
– Då skulle nog vilja tipsa om att ta 
en tur till Norra fjället. Det är mitt 
smultronställe. Naturen är så fin och 
vacker. Det är väldigt lugnt och tyst 
där uppe.

Kenny Johansson
– Ja det är ju Ulvön, där jag själv har 
jobbat i tio år. Om jag inte ska säga 
Ulvön, så väljer jag Sparreviken. 
Man åker mot Lyckorna och tar sig 
sedan så långt ut man kan komma. 
Där finns en lägerplats och det är 
väldigt vackert och fin natur.


