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Bygget vid Hälle startat
Nu har bygget av vägen som ska gå till den 
nya förskolan på Hälle kommit igång.

Sidan 4

Aktivt på Sofiedal igen
Boende, personal och Mötesplatsen Soffan 
träffades under onsdagen för att diskutera.

Sidan 3
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Villa Motionera förlorar hyreskontraktet i 
svallvågorna av padelhallskonflikten. Läs 
mer på sidan 5.
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ETT ÅR I pandemins spår – eller någon for-
mulering av detta – har nu blivit ett något 
uttjatat begrepp. Men pandemin har likväl 
format vår vardag in i det yttersta. Vi som 
nu sitter i redaktionen har under förra året 
spenderat vår tid framför en datorskärm. 
Våra vänner har endast varit synliga i små 
rutor runt en presentation. Någon enstaka 
gång kanske vi har sett varandra i korrido-
rerna, men i det stora hela har vår vänskap 
och professionella relation byggts runt en 
vägg ingen av oss har kunnat riva. I denna 
miljö har vi lärt oss om hur man bemöter 
människor som upplevt något viktigt – stort 
som smått –  och hur vi bör fånga dessa 
människor på bild. Vi har fått lära oss hur 
vi ska belysa det som verkligen betyder nå-
got och hur människor blir påverkade.

MEN ALLT DETTA har vi lärt oss bakom en 
skärm. Människorna vi illustrerat har oftast 
varit de i vår absoluta närhet. De vi redan 
vet så mycket om så att visa upp dem i rätt 
ljus har varit en barnlek. Det har inte varit 
lätt att omsätta detta till den verklighet som 
är journalistik. Till att se vem en människa 
man aldrig mött förut verkligen är. 

Tillsammans har vi växt fram. Kommit 
ut ur våra skal, och förberett oss för just 
det läge vi är i idag. Allt har lett till den-
na tidning. Framför allt har det lett till er: 
Människor. Ljungskileborna, personer vars 
livsöden och berättelser berör oss alla, i det 
stora och i det lilla. Jag kan tala för oss alla 
i redaktionen när jag säger att det inte finns 
något bättre än att äntligen få träffa er på 
riktigt. Inte bakom en skärm eller i en tele-
fonlur. Att få se era leenden, höra era röster 
och fånga upp vilka ni är och era berättel-
ser.

DENNA VECKA TILLSAMMANS med er har varit 
lärorik, givande, glädjefull, känslomässig 
och framför allt fylld av möten. Tack så 
mycket för er tid. Tack för att ni läser det 
vi har plockat ut ur samhället, för att ni ler 
mot oss och för att ni delar med er av era 
liv till oss. Tillsammans har vi hittat vägen 
fram. Genom vägarbeten och trädkramare, 
föreningsdebatter och politik. Tillsammans 
berättar vi Ljungskiles historia.

MATTIAS JOHANSSON, NYHETSCHEF
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

Efterlängtade möten 
bortom skärmen 

 
Nu drar aktiviteterna igång på  
Sofiedal efter nästan två års uppehåll. 
De boende tillsammans med personal 
och Mötesplatsen Soffan träffades 
under onsdagen för att diskutera olika 
förslag.

– Man vill ha reda på om det blir mer, lik-
som mer aktiviteter, annars så sitter man 
bara här. Det var bara en kort tid som vi 
har haft bingo här. Det ska bli väldigt in-
tressant att höra, säger Ulla-Britt Hast, bo-
ende på Sofiedal sedan fyra år tillbaka.

EFTER EN NÅGOT trevande start drog Pia Säk-
ki, enhetschef  på Sofiedal, igång mötet. Vid 
hennes sida: Sten-Åke Lyrstam, ordföran-
de för Mötesplatsen Soffan, Peter Jansson 
från HSB och Isabel Dalholmer, aktivitets- 
ansvarig på Sofiedal.

– För oss är aktiviteter viktigt. Därför 
har vi kallat er till möte, för att se vad ni 
önskar. Vi har ett kontrakt med Mötes- 
platsen Soffan, men det löper ut i år, säger 
Pia Säkki. 

Sten-Åke Lyrstam fyller i:
– Vår idé är att föra ihop folk utifrån 

trygghetsboendet och in till er här i kafé-
et med aktiviteter. Och vi har ett kontrakt 
med Uddevalla kommun som gör det möj-
ligt för aktiviteter mellan 10-15, måndag 
till fredag och även ha det billigaste kaffet 
i stan. Vi hoppas verkligen att det ska bli 
någonting igen, och vi jobbar för att det ska 
bli så.

PIA SÄKKI JUSTERAR headsetet och efterfrågar 
förslag från boende. Till en början är det 
en reserverad skara. Hon stryker längs med 
borden för att höra med respektive bord.

“Jag saknar dragspelskvällar”
“Musikquiz hade jag velat ha igen”
“Allsång på svenska, och en lyssnarcirkel”  
Pia Säkki noterar, nickar och ber kolle-

gan Isabel Dalholmer föra anteckningar. 
– Är det någon som vill ha gympa, ropar 

Pia frågande. 
“Jag hör inte ett dugg”, får hon som svar. 

Pia upprepar frågan och det hummas inn-
an det bestäms hur många gånger i veckan 
gympa står på schemat. Två gånger. 

Ulla-Britt Hast, boende på Sofiedal, ef-
terfrågar utflykter. Isabel Dalholmer, trygg-
hetsvärd, fattar tag i headsetet:

– Det finns en buss vi kan använda oss 

av och som har plats för nio personer. Vi 
har planerat en utflykt. Det är tänkt att vi 
ska åka och titta på fotboll när Oddevold 
spelar. 

När det kommer till trygghetsboende så 
finns det ingen budget för aktiviteterna. 
Föreningen Mötesplatsen Soffan har jobbat 
ideellt och hade en variation av aktiviteter 
innan coronapandemin lade allting på is. 

– Tar man bussen får man betala för ben-
sinen. Sofiedal är självförsörjande, men går 
man med i studiecirklar kan man få pengar 
till material, säger Pia Säkki.  

Bo Österlund är 90 år gammal och bor 
sedan ett drygt år tillbaka på Sofiedal. 
Han är dalmas och pensionerad trädgårds- 
mästare. 

– Det är en fröjd att se pelargonerna på 
Orust, det borde vi göra, säger han. 

Men att vara Sofiedals egna guide bland 
växtriket och pelargonerna på Orust får 
honom att vrida på sig lite.

– Det har kommit så mycket nytt, så 
många nya arter och blommor. Då blir det 
svårt för mig att guida.

 
LOVE SCHILLER

love.schiller.gunnarsson@edu.ljungskile.org

Möte på trygghetsboendet Sofiedal 
– förslagen duggade tätt

AKTIVITETERNA KICKAR IGÅNG. Från vänster: Anita Gudén och Ulla-Britt Hast, boende på Sofiedal. Pia Säkki och Isabel  
Dalholmer styr arbetet. Sven-Åke Lyrstam, ordförande för Mötesplatsen Soffan, försöker reda ut i förslagen på aktiviter  
som de kan anordna på trygghetsboendet. 

Draknästet
Josefin och Samuel Fredén från Ljungskile 
har tillsammans uppfunnit Harpad, som 
dubblar gitarrens strängar från sex till tolv. 
Paret kommer att medverka i kommande 
avsnitt av Draknästet på SVT.

Angeläget 
Marcus Carlsson och Therés Wadstedt håller i 
veckans program. Det pratas bland annat om 
att E6:an genom Ljungskile fyller 30 år och 
det senaste kring coronarestriktionerna. 

Bredfjället 
Se en glimt av Stefan Edman och Peter 
Mulds dokumentärfilm “Bredfjället i våra 
hjärtan”. Ljungskile Nyheter besökte tors-
dagens smygpremiär. 

FOTO: LOVE SCHILLER OCH 
MARTIN FREDRIKSSON
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Nu byggs en ny väg på Skafterödsvä-
gen upp till Hälle. Vägen dras till den 
projekterade förskolan i området, och 
ska förbättra trafiken upp till på områ-
det. Ljungskile Nyheter har varit där. 

De små vägarna i villaområdet leder fram 
till kröken där vägen uppenbarar sig. Man 
hör ljudet från grävmaskinen och lastbilen 
som står parkerade på byggarbetsplatsen. 
Grävmaskinen jobbar på för fullt. Små-
sten och grus knastrar under skorna. Just 
bullret från maskinerna är något som har 
engagerat de boende i området – det och 
att bygget river upp damm. Erik Johansson, 
76, har sitt hus intill platsen. Han berättar 
att problemet med dammet är åtgärdat nu, 
efter att de boende i området klagat på si-
tuationen. 

– Sen är det ju det här med dagvattnet, 
hur har de räknat ut det? För det ökar ju 
något oerhört, och det är flera gånger som 
det har varit på väg att svämma över här på 
gatan. De bör ju ha ett tillräckligt avlopp så 
de börjar i rätt ände i alla fall. Vi vill ju inte 
ha några översvämningar här, säger han. 

Ljungskile Nyheter har pratat med Stefan 
Björling, plan- och exploateringschef  i 
Uddevalla kommun. Han menar att ett 
tillräckligt avloppssystem finns inberäknat i 
planerna av bygget.

– Frågan med dagvatten är ju en del av 
förhandsbeskedet som det så vackert heter, 
säger han. Så man tittar ju på dagvattnet så 
att det inte ska uppstå såna problem.

Två projekt 
Projektet med den nya förskolan, som 

kommer få namnet Hälle-Ljungs Förskola 
och ska börja byggas vid årsskiftet, ingår 
i ett projekt av två. Den andra delen i 
projektet är en detaljplan för cirka 250 nya 
bostäder längre upp i området. I dagsläget 
är detaljplanen överklagad men enligt 
Stefan Björling är en överklagan inget som 
är ovanligt i en sån här process. 

– Mer än hälften av detaljplanerna över-
klagas av olika skäl. Det är alltid så att när 

vi förändrar samhället så är det någon som 
inte är nöjd eller tycker sig vara drabbad. De 
kanske har fått försämrad utsikt, en massa 
nya grannar eller dåliga vägdragningar. Jag 
är övertygad om att vår detaljplan kommer 
att gå igenom, det är en del av vår planpro-
cess som följer en demokratisk 
väg, säger han. 

En del Ljungskilebor undrar 
över om byggnationen kom-
mer att påverka privatperso-
ners mark, något som Stefan 
Björling säger att den inte 
kommer att göra. 

 –  Vi har varit i kontakt med 
fastighetsägarna i denna pro-
cess, och jag vet att de tycker 
att vi har haft för lite kontakt, 
vilket de gärna får tycka. Vi 
följer våra processer och vi kan 
säkert bli bättre i vissa avseen-
den ibland, men jag har pratat 
runt med personalen och deras 
bild är att vi har haft de kontakter som våra 
processer kräver. 

Det svåraste som finns är kommunika-
tion, att nå alla, säger han.

Vidare berättar han att planmonopolet, 
det vill säga kommunens rätt att bygga 
marken, är stark – och att det finns rättig-
heter att planlägga marken även om den 

är privat. Det ingår också i 
samhällsintresset, menar han. 
Han berättar även om andra 
byggnadsplaner i Ljungskile. 
Bland annat att det kommer 
byggas en helt ny skola inne i 
Ljungskile, för årskurs 1-9. 

– Det kommer hända myck-
et i Ljungskile. Vi vill bland 
annat också skapa en strand-
promenad längs med hamnen. 

Ljungskile har bra fastighetsä-
gare och engagerade medborg-
are - det är jätteroligt att vara 
med och utveckla orten. 

 
TEXT OCH FOTO: ELIN WINBERG

elin.winberg@edu.ljungskile.org

Det planerade bostadsområdet vid 
Skarsjövallen ska få nya vägnamn. 
Under onsdagen röstade Uddevalla 
kommunfullmäktige om namnen som 
namnberedningen tillsammans med 
Ljungskileortens Hembygdsförening 
tagit fram. 

Under onsdagskvällen beslutade kom-
munfullmäktige om namnen på de fram-

tida gatorna till bostadsområdet Skarsjö-
vallen. Samhällsbyggnadsnämnden har i 
samråd med Ljungskileortens Hembygds-
förening tagit fram ett antal namnförslag 
till de framtida vägarna.

De nya vägarna kommer heta Salaman-
dervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, 
Småkullarnas väg och Skogsbrynsvägen. 
Tillfartsvägen till det nya bostadsområdet 
blir en förlängning av den befintliga Skaf-

terödsvägen. Vägnamnen kommer att gäl-
la förutsatt att detaljplanen står fast. Enligt 
kommunfullmäktiges mötesprotokoll är de-
taljplanen för bostadsområdet överklagad.

 HJALMAR ÖSTBERG
hjalmar.ostberg@edu.ljungskile.org

 ELIN WINBERG 
elin.winberg@edu.ljungskile.org

Villa Motioneras hyresavtal har blivit 
uppsagt av Ljungskile Tennisförening. 
Sten Jacobson, ordförande i 
Ljungskile Tennisförening, meddelar 
att uppsägningen är ett led av den 
tilltänkta padelhallen. Det är ännu 
oklart vad som händer med Villa 
Motioneras verksamhet i framtiden.
För två veckor sedan fick Magnus Larsson, 
ägare till gym- och rehabverksamheten Vil-
la Motionera, besked om att hyreskontrak-
tet sägs upp. Huset där Villa 
Motioneras verksamhet håller 
till ägs av Magnus Larsson 
men tomten som huset står på 
hyrs ut av Ljungskile Tennis-
förening. 

Nu river alltså Ljungskile 
Tennisförening upp hyreskon-
traktet, och enligt tennis-
förningens ordförande Sten 
Jacobson var beslutet nödvän-
digt för deras framtida padel-
hallsplaner. Förutsatt att det 
omdiskuterade bygglovet får 
grönt ljus.

– Vi var tvungna att göra det nu i augus-
ti, annars hade Villa Motionera haft rätten 
att vara kvar till november 2022. Och om 
vi då skulle få bygglovet klart hade vi inte 
kunnat bygga padelhallen på grund av det 
här husavtalet. Så det var ganska viktigt för 
oss, säger han till Ljungskile Nyheter.

Enligt både Sten Jacobson och Magnus 
Larsson har alternativa lösningar dis-
kuterats sedan i våras. Magnus Larsson 
meddelar dock att det gick fort när själva 
hyres uppsägningen kom skriftligen till ho-

nom nu i augusti. 
– Det kom lite plötsligt, sen 

är inte jag dummare än att jag 
förstår att det lutade åt det al-
ternativet, säger han

Magnus Larsson berättar att 
det fortfarande hålls diskussio-
ner med Ljungskile Tennis-
förening om möjliga framtids-
vägar, men att han nu måste 
förhålla sig till det uppsagda 
hyresavtalet. Han känner ett 
ansvar för alla de kunder som 
besöker Villa Motionera och 
arbetar nu med att komma på 

lösningar för att kunna fortsätta verksam-
heten på annat sätt.

– Det är tråkigt för alla de kunder som 
har valt att komma till mig. De har ju valt 
mig för att jag har ett annorlunda upplägg 
och miljö. Jag kan inte ge ett konkret be-
sked om vart min verksamhet tar vägen i 
framtiden, först måste jag landa i det här, 
säger han.

Huset som ligger mitt emellan tennisför-
eningen och Ljungskile Ridklubb har fun-
nits där sedan 2005, och i Magnus Larssons 
regi sedan 2009.

Bygglovet för tennisföreningens plane-
rade padelhall är såväl en lokal som natio-
nellt omdiskuterad historia. Senast i SVT 
Play:s “Mötet”.

HJALMAR ÖSTBERG
hjalmar.ostberg@edu.ljungskile.org

Gym förlorar kontrakt på 
grund av padelhallsplaner

Vägen till förskolan tar form

Bygget av tillfartsvägen som ska gå till den nya förskolan på Hälle, är i full gång.            

Stefan Björling ansvarar 
för planhandläggningen 
av nya detaljplaner i 
Uddevalla kommun. 
Foto: Elin Winberg

Politikerna har röstat igenom nya vägnamn

Villa Motionera ligger i anslutning till tennisföreningens lokal, sammankopplade med en sluss.                            Foto: Hjalmar Östberg

Magnus Larsson driver 
Villa Motionera 
Foto: Privat 

”Det är tråkigt för alla 
de kunder som valt att 

komma till mig”
MAGNUS LARSSON

Villa Motionera
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I dagarna fyllde E6:an som skär genom 
Ljungskile 30 år. Ljungskile Nyheter 
har talat med en av huvudpersonerna 
i den grupp som genom civil olydnad 
försökte stoppa bygget. 

Anders Dejke blickar tillbaka; och inte 
bara de 30 år som har gått sedan motor-
vägen invigdes. Hans historia tar fart i ett 
regnigt Ljungskile i oktober 1987. Det 
statligt ägda varvet i Uddevalla hade lagts 
ned tre år tidigare och över 3 000 arbe-
ten försvann. Socialdemokraterna och 
statsminister Ingvar Carlsson som styrde 
landet arbetade hårt för att hålla nere ar-
betslösheten. 

I samspråk med Volvodirektören, P.G 
Gyllenhammar, kom regeringen överens 
om att bygga en motorväg om det startades 
en Volvofabrik i Uddevalla. Fabriken skul-
le resultera i 1 400 jobb, berättar Anders 
Dejke. 

DET ÄR SOM att slå på en kran. Historie-

beskrivningen rinner ur honom som vatten. 
– Storföretagen med P.G Gyllenhammar 

i spetsen ville ha en väg som gick sträckan 
Hamburg-Oslo, och så fick Volvo en skärva 
väg genom att bygga en fabrik i Uddevalla, 
säger han. 

– De valde vägen genom Ljungskile för 
att det skulle resultera i minst samhällse-
konomisk förlust. Vinsten skulle bli kortare 
väg till jobbet. Vi var många som demon-
strerade och uppvaktade politiker för att 
föra fram våra argument.

Han tyckte att det var lätt att komma i 
kontakt och prata med kommunikations-
ministern men sen tog det stopp. Det var 
som att prata med en mur.

– Vi tyckte inte att de kom med argument 
och vi satte rekord i antalet överklaganden. 
Över 300 personer skrev in. Det vi fick till-
baka var en rundskrivelse och det kändes 
som nonchalans.

Regeringen hade redan fattat sitt beslut. 
Anders Dejke och de andra aktivisterna 

tyckte att regeringen hade gått förbi 
Vägverket och fattat beslutet på egen hand. 
Telefonerna gick varma, samtal länkades i 
kedjor för att nå ut till alla de som motsatte 
sig beslutet.

–  Vi hade börjat med en telefonkedja, 
så jag ringde till spindlarna i nätet och 
till slut var vi runt 300 personer. I okto-
ber 1987 rekade vi området där bron över 
Ödsmålsdalen går idag. Och det var även 
där arbetet hade påbörjats.

Väl på plats i skogen kring Ödsmålsdalen 
lade de märke till att kalhygget redan på-
börjats. En stor skogsmaskin och en byssja 
stod på området. Anders bultade på dörren 
och två skogsarbetare öppnade.

– De var vänliga, Sven och Lars – två 
bröder och de bjöd oss på kaffe. På träden 
i skogen hade lappar från miljöförbundet 
gjort det möjligt att adoptera träd. Till slut 
var alla träd adopterade och det var folk 
från Ysta till Kiruna.

ENLIGT ANDERS DEJKE var det frågetecken från 
politiken – de visste inte vilka regler som 
gällde i detta säregna fall.

– Vi var där i en vecka och stoppade byg-
get och polisen såg att alla var lugna. Det 
krävdes 150 poliser och det tog ett dygn att 
få bort alla. Men vi kom tillbaka och var där 
i en vecka, det var en bra och trevlig vecka.

I Stenungsunds tingsrätt ställdes 400 per-
soner inför rätta. Det pågick rättegångar tis-
dagar och torsdagar under ett helt år. 

– Det vi blev dömda för var: ohörsam-
het mot ordningsmakten och det resultera-
de i dagsböter. Idag räknas deras gärning 
som den största aktionen av civil olydnad i 
svensk historia, säger Anders. 

Anders Dejke menar att känslan som råd-
de redan då var att det vore förödande att 
servera barnen med den mängden utsläpp 
som motorvägen skulle komma att generera. 

– Vi tryckte på att istället för en motorväg, 
hade man kunnat bygga ut järnvägen. Men 
vi var ute för tidigt, idag kan man säga att vi 
hade rätt – många år före Greta Thunberg.

Vad tänker du om motorvägen idag?
– Tänker man kortsiktigt är det fint, jag 

har barn och barnbarn som bor i Göteborg 
och jag kommer fram tio minuter tidigare. 
Men, tänker jag ett steg längre, så tänker jag 
på mina barnbarn som ska leva vidare i det 
här. 

LOVE SCHILLER
love.schiller@edu.ljungskile.org

Trädkramaren blickar tillbaka      när E6:an firar 30 år 
FAKTA: 

Etappen Stora Höga - Ljungskile invigdes 
1991 och var en del av det så kallade Udde-
vallapaketet. 

Ett paket som regeringen lanserade efter 
Uddevallavarvets nedläggning. 

Det innebar löfte om en Volvofabrik i Udde-
valla och en motorväg mellan Stora Höga och 
Ljungskile.

Källa: Bohusläningen

Polis bär bort en trädkramare. Enligt Anders Dejke krävdes det tre poliser per trädkramare. 
Foto: Privat

Ett adopterat träd med den gula  
adoptionslappen 
Foto: Privat

Trädkramarna gjorde granriskojor så att de 
hade någonstans att sova. 
Foto: Privat

Magdalena Andersson 
(S) Fyrbodals val
Fyrbodals socialdemokratiska partidistrikt 
har meddelat att de nominerar nuvaran-
de finansminister Magdalena Andersson 
till partiledare. Det innebär att 5 av 26 di-
strikt nu har nominerat henne till posten. 

I Fyrbodals partidistrikt ingår 
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och 
Lysekil samt Bohuslän och Dalsland. 
Sedan tidigare har Skaraborg, Halland, 
Skåne och Värmland gjort samma 
nominering.

Uddevalla kommun samlar 
in berättelser från unga
Uddevalla kommun samlar nu in ungas 
berättelser om hur det är att vara ung 
och leva under en pandemin. Kommu-
nen uppmanar därför ungdomar mellan 
15 och 25 år att skicka in sina berättelser 
om corona. 

Det kan vara dagboksanteckningar, 
noveller, bilder eller bildcollage – alla 
typer av bidrag är välkomna, enligt ett 
pressmeddelande på Uddevalla kommuns 
hemsida.

WHO belyser suicid under 
suicidpreventiva dagen
På fredag är det den internationella 
suicidpreventiva dagen. Syftet är att för-
hindra och förebygga självmord. Dagen 
har lanserats av Världshälsoorganisatio-
nen WHO. 

Delar av Skarsjövägen ska 
stängas av i en månad

Från och med 15 september kommer 
delar av Skarsjövägen vid flera tillfällen 
att stängas ner. Det beror på att Skanska 
ska utföra ett vatten- och avloppsarbete i 
Skarsjöområdet. Arbetet beräknas pågå i 
en månad, enligt Skanska.

Uddevalla kommun vill 
veta vad invånarna tycker
I höst kommer boende i Uddevalla 
kommun att få möjlighet att tycka till 
om den kommunala servicen. Statistiska 
centralbyrån ska skicka ut en medbor-
garenkät till ungefär 5000 slumpmässigt 
utvalda invånare. Frågorna rör bland 
annat skola, boende och klimat. Svaren 
från olika områden i kommunen kommer 
att redovisas separat och Ljungskile är ett 
av dessa områden.

Vi på Ljungskile Nyheter är också ny-
fikna på hur ljungskileborna i Uddevalla 
kommun. Mejla och berätta för oss vad 
du tycker på ln@ljungskile.org.

Anders Dejke i sitt hem. Han minns tillbaka på tiden som aktivist inom trädkramarrörelsen. Foto: Love Schiller
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Fredag 10 september 2020

Nästa nummer kommer fredagen den 17 september.

På gång
Nomadland
Film. Oscarbelönat amerikanskt drama. 
Ljungskile folkhögskola tisdag 14/9 kl 19.00. 
Entré 80:-.

Skarsjön runt på vandringens dag
Samling vid vattenverket längst in på 
Skarsjövägen 11/9 kl 11. Kläder efter väder. 
Slingan är cirka 8,5 km.

Gårdsdag i Grinneröd
Aktiviteter, som häst och vagn, i Grinneröds-
backa 11/9 klockan 10. Fika finns att köpa. 
Gratis entre.

Franska trion på Slussen
Musik. Fredag 10/9 på Slussens pensionat i 
Henån, på Orust. Entré endast för övernattande 
gäster.

Backamo bakluckeloppis
Loppis vid lägerplatsen i Backamo 25/9 kl 10 
för besökare. För de som vill sälja är kostna-
den 100:- per bil eller 200:- för större fordon. 
Gratis entré för besökare.

Tigrar 
Film. Svenskt drama. Ljungskile folkhögskola 
söndag 26/10 kl 17.00. Entré 80:-.

Två frågor på stan
Ljungskile Nyheter drog ner till centrum för att få höra 
era röster. Naturen betyder mycket för invånarna. 
1. Vad är det bästa med att bo i Ljungskile? 
2. Vad tycker du om den kommunala servicen? 

Joline Stig, 46 år
1. “För mig är det möjligheten att bo nära natu-
ren och havet. Sedan upplever jag att Ljungskile 
är litet och tryggt.”
2. “Det mesta fungerar bra, dock saknar jag en 
mödravårdscentral. Det fanns här tidigare men 
nu måste man ta sig till Uddevalla och jag hade 
önskat att det skulle finnas en här också såklart.”

Jessika Eriksson, 46 år och Marika  
Carlsson, 52 år
1. “Närheten till havet och fjället. Sedan är det god 
stämning och en mysig by att bo och arbeta i”, 
säger Marika Carlsson och Jessika Eriksson fyller i: 
“Det är mycket vänliga och snälla människor här 
och man får ett bra bemötande.”
2. “Den kommunala servicen är sämre här än 
i Uddevalla, ett exempel är fotbollsplanen som 
borde rustas upp. Det är mindre satsningar här, 
säger Marika Carlsson.”

Kerstin Backlund, 89 år
1. “Jag uppskattar lugnet. Jag har tidigare arbetat 
med barn så för mig är det fantastiskt att bo 
nära förskolan och ha möjligheten att prata med 
alla mysiga barn som går där.”
2. “Snöplogningen måste skötas bättre. Jag bor 
i hus och vägen in till mig misstas ofta för att 
vara en privat väg. På vintern blir det ofta dåligt 
vägunderhåll.” 

ANDREA FLYGARE
andrea.flygare@edu.ljungskile.org


