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När jag kom hem igår kom 
jag på att jag borde skicka 
ett sms till min morfar för 
att tacka för födelsedagspre-
senten jag fick i helgen. Jag 

plockade upp mobilen, som hade legat 
ljudlös i fickan, och möttes av en mängd 
notiser. Någon hade gillat en kommentar 
jag skrivit på Instagram, någon annan 
hade försökt nå mig på Messenger och 
något (en bot) hade försökt lägga till mig 
som vän på Facebook. I kombination med 
olästa mail och ett tiotal notiser från olika 
nyhetssajter var detta nog för att stjäla min 
uppmärksamhet i säkert en timme.

Det är både häftigt och påfrestande att 
ha tillgång till hela världen i sin telefon. 
Det finns alltid någonting att ockupera 
sinnet med, samtidigt blir jag rastlös så fort 
mobilbatteriet dör. Jag minns inte längre 
hur jag, på den tiden då det inte fanns 
några smartphones, bar mig åt för att kla-
ra av att åka buss eller sitta i ett väntrum 
utan att dö av uttråkning.

Efter att ha läst nyheterna, kollat 
mailen, besvarat kommentaren på min 
Instagram-kommentar, fastnat i en lång 
diskussion på Messenger om Mjällbys 
plötsliga uppvaknande i allsvenskan och 
tackat nej till att inleda en vänskapsre-
lation med en samling ettor och nollor 
så startade jag Youtube. Detta eftersom 

jag inte kunde tänka mig att värma mat i 
mikrovågsugnen utan någonting att lyssna 
på i bakgrunden. När jag hade hittat ett 
klipp som kändes underhållande nog och 
plockat ut rätten ur frysen slog det mig 
plötsligt:

“Jäklar, morfar!”
Som journalist i den nya digitala världen 

behöver man förhålla sig till ett nytt klimat 
inom vilket konkurrensen om blickar 
och uppmärksamhet är enorm. Det kan 
vara otaktiskt att skriva för långa artiklar. 
Under sin utbildning får journalisten lära 
sig att folk vill ta till sig information snabbt 
för att sedan gå vidare. Bilden förstärks av 
regelbundna forskningsrapporter som be-
rättar om hur koncentrationsförmågan hos 
människor blir allt sämre. Framförallt är 
det vår så kallade “attention span”, alltså 
tidsintervallet för hur länge vi förmår att 
fokusera på en enda sak, som försämras. 
Det kommer hela tiden nya meddelanden 
och notiser och det är svårt att inte bli 
distraherad. Nästa klick kanske leder till 
något ännu roligare.

På ett personligt plan tycker jag det 
känns tråkigt. Som att ju mer tid jag 
lägger på att vara utförlig, desto fär-

re läsare får jag. Men framförallt tycker 
jag det låter lite läskigt. Kan det vara så 
att vi nått någon slags kulmen? Att vi har 

utvecklats till 
den grad där 
vi förmår att 
skapa teknolo-
gi som på sikt 
kommer att 
få oss att ut-
vecklas bak-
länges igen? 
Kommer det 
hastiga zap-
pandet genom 
överflödet av 
intryck leda till fragmentariska världs-
uppfattningar och människor som totalt 
saknar förmågan att sätta sig in i och föra 
djupare resonemang? Håller vi på att 
förstöra oss själva?

Kanske är min oro helt obefogad. 
Kanske är det helt enkelt så att jag börjar 
bli gammal och rädd för en värld som inte 
längre ser ut som jag minns att den en 
gång gjorde.

Hur som helst. 
Jag tänker att så länge det finns 

människor som tar sig tiden att läsa böcker 
och papperstidningar så finns det hopp. 

Så till dig som läser detta: 
Tack så mycket och länge leve dig!

MARCUS MÅNEVIK
marcus.månevik@edu.ljungskile.org

Angeläget fredag 24 septemberRaad och Maik påverkas av minnen från kriget

I veckans angeläget pratar Marcus I veckans angeläget pratar Marcus 
Carlsson och Martin Fredriksson om  Carlsson och Martin Fredriksson om  
veckan som har gått.veckan som har gått.

Raad och Maik berättar om Raad och Maik berättar om 
sina krigsupplevelser under  sina krigsupplevelser under  
internationella fredsdageninternationella fredsdagen

I slutet på september är det 40 år 
sedan internationella fredsdagen 
infördes. Agnes Hellström, Svenska 
freds- och skiljedomsföreningens ord-
förande, passar på att rikta kritik mot 
svensk vapenexport.
Den 21 september 1981 instiftades den in-
ternationella fredsdagen av FN med upp-
maningen om ett dygn av global vapen vila. 
Samtidigt ombeds människor över hela 
världen att hålla en tyst minut efter att FN:s 
generalsekreterare ringt i fredsklockan var-
je år. 

Med tanke på det pågående pandemi-
läget har Svenska freds- och skiljedoms-
föreningens möjligheter att planera fysiska 
möten gått i sank. Istället har de försökt 
nå ut och upplysa om ämnet genom de-
battartiklar och kampanjer, där de kriti-
serar svensk vapenexport. En export som 
de menar förvärrar situationen i krigs-
drabbade länder. 

– Vi menar att man måste planera annor-
lunda och satsa på civil säkerhet. Jag tänker 
på Afghanistan och 20-årskriget. Vad har 
de militära insatserna lett till? Vi måste 
värna om mänsklig säkerhet med politiska 
prioriteringar som rör säkerhetsfrågor och 
som ökar tryggheten för människor och in-
divider i krigsdrabbade länder, säger hon.

Kryphål i regelverket
Agnes Hellström tycker att det är väldigt 

beklagligt att Sverige fortsätter att expor-
tera vapen till diktaturer och krigförande 
länder.

– Vi fick ett skarpare regelverk 2018 vilket 
gjorde det svårare att bevilja vapenexport 
till dessa länder, men det gäller inte följd-
leveranser, där finns det ett kryphål. Indien 
och Pakistan har köpt svenska vapen sedan 
1950-talet, och då kan det läggas nya leve-
ranser på den ursprungliga leveransen utan 
att en ny prövning görs. Det går på rutin, 
säger Agnes Hellström.

Hon nämner även kriget i Jemen, där 
svenska vapen används..

– Förenade arabemiraterna har köpt 
vapen systemet “Global eye” av Sverige och 
Saab. Det menar vi på Svenska freds att re-
geringen kan stoppa. Det faktiska och slut-
giltiga ansvaret ligger på regeringen.

Hur ser du på vapenexportfrågan 
i stort?

– Det är en fråga som de folkvalda ogär-
na kommenterar och vi försöker hålla den 
aktuell hela tiden, men det är svårt att få 
kommentarer från Morgan Johansson som 
är ansvarig. Utrikesminister Ann Linde har 
kommenterat frågan vid vissa tillfällen trots 
att det inte är hennes fråga.

Utrikesministern kommenterar svensk 
vapenexport

Agnes Hellström tar upp ett exempel 
från den 24 april 2020 då Utrikesminister 
Ann Linde ställde upp i en debatt på Folk 
och Försvar, vilket är en politisk obunden 
sammanslutning som verkar för att främ-
ja debatt om Sveriges säkerhetspolitik och 
försvar. Ann Linde kommenterade vapen-
export enligt följande: 

“Jag hade ju önskat att man inte hade behövt nå-

gon vapenexport, men om man inte tror på att vi kan 
ha en helt fredlig värld så måste alla länder ha möj-
lighet att köpa vapen och Sverige måste kunna säkra 
sitt eget försvar genom att bland annat ha en vapenin-
dustri. Och för att vi ska kunna ha en vapenindustri 
så måste vi exportera för vi är ett för litet land för att 
kunna ha det, så det är liksom utgångspunkten. Om 
man tror att man måste ha ett försvar, vilket jag tror, 
och man tror då att man måste ha vapen i det försva-
ret och att vi behöver själva kunna producera vapen, 
då måste man ha en export”. 

“Sen är det naturligtvis så att vi vill ju inte ex-
portera vapen varsomhelst och hursomhelst. Och vi 
exporterar inte vapen till den, Saudiledda koalitio-
nen sådär, det gör vi naturligtvis inte, utan vi har 
ju världens strängaste, ja en av världens absolut 
strängaste vapenlagar och varje affär gås väldigt 
noga igenom utifrån de väldigt strikta regler som 
Sverige har”.  

Vad anser du att västvärlden kan 
göra för att bidra till en mer freds-
orienterad värld?

– Att veta att man alltid kan använda sin 
demokratiska röst, organisera sig och en-
gagera sig. Skriva insändare, gå med i en 
organisation och stötta på det sättet. Just i 
Sveriges fall, som humanitär stormakt och 
en viktig röst för fred, så är det dubbel-
moral att samtidigt exportera vapen. Det 
blir ett jättestort problem och regeringen 
säger emot sig själv när de vill värna om 
fred, säger Agnes Hellström, ordförande 
för Svenska freds- och skiljedomsförening-
en.

LOVE SCHILLER
love.schiller@edu.ljungskile.org

Svenska freds riktar kritik mot svensk  
vapenexport på internationella fredsdagen

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.            Foto: Pressbild Reklam för svenska Gripen.        Foto: Pressbild

Så länge det finns tidnings-
läsare finns det hopp
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Efter åren som institutionschef på ett 
särskilt ungdomshem fick författaren 
Dennis Karlsson nog. Ungdomsdröm-
men att knåda text till samlade alster 
dök återigen upp till ytan. Nu skriver 
han på sista delen i deckartrilogin om 
kriminalkommissarie Vera Lind.
– Jag har alltid gillat att sitta och pilla och 
peta med mina formuleringar, men jag vis-
ste inte vad jag skulle göra av dem.

När Ljungskile Nyheter når Dennis 
Karlsson på telefon är han utarbetad efter 
ett nattpass på ett behandlingshem där han 
extraknäcker. Hans röst är skrovlig men 
ordströmmen om sista delen i hans deckar-
trilogi porlar ur honom. 

Han berättar att tankarna om att skriva 
på någonting alltid funnits där, ända se-
dan Ulf  Lundell kom ut med generations-
romanen Jack. Den slog ned som en bomb 
1976 och Dennis blev drabbad.

– Jag växte upp med Ulf  Lundell och 
boken Jack, och då fick jag blodad tand och 
bestämde mig för att skriva min egna Jack. 
Det blev 30 sidor och sen var den klar, jag 
kunde inte disponera mig.

En ny väg framåt
Sedan det ofärdiga försöket till en roman 

låg författarambitionerna i sin träda. Han 
hamnade i ett vägskäl i livet.

– Jag var anställd som institutionschef  
på ett särskilt hem för ungdomar och nå-
gonstans kände jag: “Nu har jag gjort det 
här, jag vill och behöver göra något an-
nat”. 

Dennis hade fyra månader innestående 
semester. Han bestämde sig, tog klivet och 
sade upp sig.

– Tankarna brottades med mig, men till 
sist – nu hoppar jag av och gör någonting 
annat. Samtidigt fick jag tankar kring ung-
domsvården, ett embryo kan man säga. 
Och jag tycker att det blev ganska bra.

Tidigare erfarenheter inspirerar
Han fortsätter: 
– Jag har plockat en hel del från mitt 

yrkesliv utan att lämna ut några personer 
och försökt belysa en problematik. Något 
jag märkte och som återkom på de flesta 
av de ungdomar som var inskrivna på det 
behandlingshem jag jobbade på. 

Dennis nämner en kategori av ungdomar 
som har svårt att släppa oförrätter och som 
kan gå och hysa agg och få för sig att häm-
nas efter 20 år på något som de uppfattar 
som fel.

– Jag har använt ganska mycket om själva 

problematiken, just den gärningsmanna-
karaktären. I den andra boken stoppade 
jag in annat med beröringspunkter till 
galen skapen.

Tredje boken påbörjad  
Den första boken om kriminalkommis-

sarie Vera Lind, Mareld, släpptes redan 
2015. Tre år senare kom andra delen,  
Mordet på Sara Weiss. Om sista delen i tri-
login kommer ut i år kan Dennis Karlsson 
inte riktigt sia om. 

– Det är besvärligt att skriva den sista de-
len, det är mycket som ska sys ihop för att 
följa den röda tråden. Jag har ett halvfär-
digt råmanus, och anledningen till att det 
har stoppats upp är att vissa delar har jag 
inte riktigt varit klar över och då har det 
stoppat upp på flera plan.

För tillfället börjar orden hamna rätt igen 
och formuleringarna jäser fint. Men sam-
tidigt beskriver han en svårighet att bara 
sitta och hitta på. Dennis söker substans i 
raderna.

– Det börjar lossna, så nu kommer det ta 
fart. Samtidigt har jag svårt att bara sitta 
och hitta på och hitta på. Det måste finnas 
substans – något bärande som känns tro-
värdigt.

Vad kan du berätta om handling-
en?

– Jag vet allvarligt talat inte om det finns 
något att berätta, det är den sista och av-
slutande delen i trilogin. Det har runnit 
ganska mycket vatten under broarna se-
dan sista boken. I bokens handling har 
det gått tio år sedan sist. Vera Lind har 
avancerat till chef  på kriminalgruppen i 
Kungälv. Sen är det så att hon lever i en 
realitet som får ganska kännbara följd-
verkningar då hennes avdelning hotas av 
nedläggning.

Berätta lite om miljöerna. 
– Miljöerna utgår från Kungälv, Mar-

strand. Det kommer fortfarande röra sig på 
västkusten och norra Bohuslän. Det kom-
mer vara lite segelbåtar, öar och kobbar – 
men mer än det tänker jag inte avslöja. 

Känner du att du är klar med Vera 
Lind efter den här boken?

– Jag har bestämt att det är klart, men 
jag vill fortsätta skriva – fast någonting 
annat. Visar det sig att jag inte får fatt i 
någonting eller inget jag kan ta tag i, då 
står man ju där och kan alltid skriva en 
till om Vera Lind. Hon kanske kommer 
att få ett erbjudande i sista boken hon inte 
kan tacka nej till, säger Dennis Karlsson 
avslutningsvis. 

LOVE SCHILLER
love.schiller@edu.ljungskile.org 

MARCUS CARLSSON
marcus.carlsson@edu.ljungskile.org

Årets bokmässa är  
både  fysisk och digital

Dennis slipar på sista  
delen i deckartrilogin

Författaren Dennis Karlsson       Foto: Pressbild

Dennis Karlssons bok ”Mareld”. Foto: Hoi förlag

Torsdag 23 september drog årets Bok- 
och biblioteksmässa igång i Göteborg 
– och på nätet. På grund av corona-
pandemin är årets mässa nämligen en 
så kallad ”hybridmässa”.
– Det är verkligen ett speciellt läge. 
Vi försöker navigera i detta, och göra 
nånting bra i en knepig situation, sä-
ger Maria Rogstad Norberg, Bokmäs-
sans kommunikationschef.

Förra året tog arrangörerna på kort var-
sel fram streamingtjänsten Bokmässan 
Play, som gör comeback i år. Till skill-
nad från i fjol måste man köpa biljett 
– antingen en så kallad Play-biljett eller 
en Studiobiljett – för att kunna titta på 
programpunkterna online. Enligt Maria 
Rogstad Norberg finns det inte längre 
någon möjlighet att tillgängliggöra pro-
grammet utan kostnad.

– Det är ett kvalitativt innehåll som vi har 
på Bokmässan Play, och att vi kunde ha det 
gratis förra året var på grund av sam arbete 
med flera stora mediehus. Då var det ju 

ett krisläge, och något som vi tog till istäl-
let för att behöva ställa in helt. Och när vi 
fick väldigt positiv respons från både förlag, 
författare och tittare så valde vi att vidare-
utveckla det. Bokmässan Play är här för att 
stanna.

Den som köper en Play-biljett kan titta 
på Bokmässan Play från och med torsdag 
23 september fram till årets slut, 31 decem-
ber. Man kan också köpa en Play-biljett när 
som helst under den perioden.

Om man istället vill uppleva Bokmässan 
på plats kan man köpa en så kallad Studio-
biljett. Då släpps man in på mässgolvet, 
som i år inte är ett myller av människor och 
montrar, utan istället utgörs av stora luftiga 
tv-studior med sittplatser.

– De flesta aktiviteter på mässgolvet sker 
sittande, för att vi vill reglera flödet på 
grund av pandemin, säger Maria Rogstad 
Norberg.

De fysiska besökarna kan köpa böcker 
i tre bokhandlar som byggts upp inne på 
mässgolvet. Den digitalt shoppingsugna 
kan för sin del dels handla i anslutning 
till Bokmässan Plays sändningar, dels via 

den nya marknadsplatsen Bokmässan 
Deals.

– Där har vi tagit känslan från mäss-
golvet med ”mässklipp”, extraerbjudan-
den från de olika utställarna, säger Maria 
Rogstad Norberg.

I både Play-biljetten och studiobil-
jetten ingår en entrébiljett till nästa års 
Bok mässa, som Maria Rogstad Norberg 
hoppas ska bli mer som vanligt, med 20 
000 besökare per dag istället för årets 500 
och 2 000 besökare.

– Vi ser jättemycket fram emot att få bju-
da in besökare till Bokmässan så som många 
känner den, med det myllrande mässgolvet.

Samtidigt är hon är även väldigt nöjd 
med årets hybridmässa.

– Det är ett fantastiskt program! Det är 
otroligt många programpunkter, nästan 
600. Hösten är räddad! Man kan sitta inne 
och titta på Bokmässan Play genom allt 
regn och rusk, och behöver inte vara rädd 
för att missa något.

SANNA BROBJER
sanna.brobjer@edu.ljungskile.org

Bokmässans kommunikationschef är redo för årets hybridmässa.                                                                                                                        Foton: Pressbilder.
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I förra veckan fick fritidsfiskaren  
Lennart Ericsson  två sälar på kroken. 
Han har fiskat i Ljungskileviken i 70 
år och aldrig varit med om någon-
ting liknande. Niclas Åberg, biolog 
och ansvarig för projektet 8 fjordar, 
misstänker att knubbsälen påverkar 
torskbeståndet. 

Att Bohusläns landskapsdjur, knubbsälen, 
ökat lavinartat i fjordarna är ett faktum. 
Niclas Åberg, projektledare på 8 fjordar, 
driver tillsammans med Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) forskning på området. 

– Det finns ett starkt sälbestånd i fjordar-
na, och tillsammans med SLU bedriver vi 
forskning på området, just för att se hur 
mycket fisk, sälar och även skarvar äter. Det 
viktiga kanske inte är hur mycket de äter 
utan vilka arter de äter. 

Han fortsätter med att ställa en retorisk 
fråga: Är det en stor påverkan på torskbe-
ståndet eller inte? 

– Vår misstanke är att så är fallet. Därför 
fortsätter vi våra undersökningar och sam-
lar in prover från bland annat skjutna sälar 

och skarvar. Vi vet om att torskbeståndet 
minskade kraftigt långt innan säl och skarv-
bestånden ökade. Men, vi vet inte hur de 
påverkar torskbeståndets återhämtning. 

Niclas Åberg berättar att sälarna har 
spridit sig längs med hela Bohuskusten och 
att Ljungskileviken troligtvis var det sista 
området de kommit till.

– Det har aldrig funnits så mycket knubb-
säl i Bohuslän som det finns nu, vilket gör 
att de måste ha livsutrymme och så expan-
derar de in här i fjordarna.

Försvårar fisket
Ett allt mer förekommande fenomen är 

att sälarna förföljer fiskebåtarna för att få i 
sig de fem kilo fisk de äter varje dag.

– Sälarna är intelligenta och smarta djur 
och det är därför de söker sig till människor. 
De förföljer fiskebåtar för att det är lättill-
gänglig föda, och det finns bevis att de kän-
ner igen ljudet från fiskebåtarnas motorer.  

Yrkesfiskarna märker även av svårigheter 
att fiska med garn eller nät. 

– Det blir ett smörgåsbord för sälarna, 
fångsten sitter fast så det är bara för dem att 
knycka en del av fångsten. De använder sig 

av fiskarnas redskap, ser de en boj så dyker 
de bara ner och tar fisken, säger han.

Kan fritidsfiskare som Lennart 
Ericsson förvänta sig mer säl på kro-
ken framgent eller hur ser det ut?

– Jag tror att det kommer att ligga på 
samma mängd som det gör idag ungefär, 
om vi inte ökar på skyddsjakten ytterligare. 
För i dag påverkar man inte tillväxt en på 
sälbeståndet, men genom att det jagas mer 
säl så är det mindre säl i fjordarna, det ser 
vi på våra inventeringar.

Vem är det som bedriver skydds-
jakten?

– Det är generellt jägare som är ute, vi 
är också ute ibland men den enda jakten 
vi bedriver är för att för in prover till forsk-
ningen. Och de proverna från maginnehåll 
och liknande skickar vi in till SLU. Men det 
är fritt fram för de som är jakträttsinneha-
vare att jaga inne i det fredade området 
där det är fredningsområde för fisk får man 
jaga säl och det är tillåtet under stora delar 
av året.

LOVE SCHILLER
love.schiller@edu.ljungskile.org

Biologen: “Det har aldrig funnits 
så mycket säl i Bohuslän som nu”

Årets kyrkoval är avslutat och Ljungs-
kilebornas röster är räknade. Totalt 
röstade drygt en femtedel av Ljungs-
kiles röstberättigade i valet, vilket 
är en minskning jämfört med förra 
kyrkovalet.

Den nomineringsgrupp som fick flest röster 
var Öppen kyrka med 58,9 procent. Där-
efter kom Frimodig kyrka med 22, procent 
och Socialdemokraterna med 18,6 procent.

Öppen kyrka backade 17,9 procent 
jämfört med kyrkovalet 2017. Det tappet 
avspeglas i Socialdemokraternas valresul-

tat. Även Frimodig kyrka förlorade några 
väljare, men gick ner med mindre än en 
procent.

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

Öppen kyrka valets vinnare i Ljungskile

Bohuslän har stora problem med 
skräp som dagligen flyter iland på 
olika stränder längs kusten. Det finns 
dock organisationer som jobbar för att 
minska problemen. En av dessa är den 
ideella organisationen Strandstädarna.
I Strandstädarna är Christina Grimpe leda-
mot och en av de som tillsammans med ett 
50-tal andra personer kämpar för att hålla 
stränderna längs kusten renare. Hon tycker 
problemen med skräp är väldigt tråkiga och 
riskerar att förstöra den vackra natur som 
fortfarande finns. Att mycket av skräpet just 
fastnar i Bohuslän har hon en teori om. 

– Klipporna längs västkusten är en av 
anledningarna till att skräpet fastnar just 
här och inte fortsätter vidare någon annan-
stans, säger Christina Grimpe.

Problem för det marina livet
Förutom att det ser tråkigt ut med allt 

skräp riskerar till exempel havet och dess 
marina liv att ta skada. Christina berättar 
om fåglar vars mage innehållit uppemot 
80 procent plast eftersom fåglar äter det de 
får syn på. Just plast flyter bra och hamnar 
därför på fåglarnas meny när det ligger  på 
ytan. Plast i alla dess former men framförallt 
petflaskor är något som är väldigt vanligt.

– Går jag någonstans där det finns lite 
gräs så krasar det direkt och så lutar man 
sig ner och tar upp en petflaska och sedan 
ett halvt steg senare hör man att det krasar 
igen. Så petflaskor ser vi väldigt mycket av, 
säger hon.

Upplysning en del av lösningen
För att få till en förbättring av läget är  

Christina Grimpe tydlig med vad hon tror 
behövs.

 – Jag tror det behövs upplysning, upply-
sing, upplysning för att minska problemen. 
Skräpet får överhuvudtaget inte hamna i 
havet eller naturen. Det måste vi bli bättre 
på, säger Christina Grimpe. 

Mycket av det skräp som Strandstädarna 
samlar ihop bränns och skapar på så sätt 
värme men det finns också andra projekt 
där plast från havet återvinns och används 
för att till exempel bygga optimistjollar 
åt barn. Detta är initiativ som Christina 
Grimpe uppskattar. Hon berättar också 
hur det som varit allra flitigast på att plocka 
skräp hos Strandstädarna belönades med 
en klocka av återvunnen plast under 10-års 
jubileumet. 

MARTIN FREDRIKSSON
martin.fredriksson@edu.ljungskile.org

Skräpiga stränder ett  
växande problem 

Östen Nihlén och Christina Grimpe är två av strandstädarna.                     Foto: Martin Fredriksson

Skräpet hamnar på stränderna. 
                                          Foto: Martin Fredriksson

Mängden knubbsäl i Bohuslän är högre än någonsin.                                                     Foto: Pressbild Niclas Åberg.                                     Foto: Pressbild

Minskning av antalet 
covid-19 fall i regionen
För första gången på tio veckor minskar 
antalet nya fall av covid-19 i Västra Göta-
land. Under vecka 37 konstaterades 1 433 
nya fall, vilket är 22 procent färre än före-
gående vecka. ”Pandemin är inte över, jag 
vill betona det”, säger smittskyddsläkare  
Thomas Wahlberg.

Den 29 september tas många nationel-
la restriktioner bort, till exempel begräns-
ningarna för hur många som får delta i en 
allmän sammankomst eller en offentlig till-
ställning. Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd om att arbeta hemifrån tas också bort 
och en successiv återgång till arbetsplatsen 
kan inledas, skriver Västra götalandsregio-
nen i ett pressmeddelande.

Sverige – näst 
bäst i världen
När världens mest innovativa länder mät-
tes i FN:s immaterialrättsorganisations 
WIPO:s årliga mätning placerade sig  
Sverige på andra plats. WIPO undersökte 
132 länders innovationsmöjligheter och re-
sultat utifrån 80 indikatorer. Förutom krite-
rier som patent- och varumärkesansökning-
ar, har man även indikatorer för skapande 
av appar för mobiltelefoner, export av hög-
teknologi, politiskt klimat, utbildning, ve-
tenskapliga publikationer, infrastruktur och 
idéskapande. Årets rapport var fokuserad 
på innovation i spåren av covid-19. Schweiz 
toppar listan före Sverige och först på sjun-
de plats kommer grannlandet Finland. På 
en nionde plats hamnar Danmark, skriver 
regeringskansliet på sin hemsida.

TSI-team ska hjälpa 
unga i nytt projekt
Den första oktober påbörjar det nystartade 
TSI-teamet, Tidigare Samordnade Insatser, 
Magneten sitt projekt på två skolor i Udde-
valla kommun. TSI-teamet består av med-
lemmar från socialtjänsten och barn- och 
utbildningsförvaltningen. I samarbete med 
skolpersonalen ska de utveckla ett nytt ar-
betssätt som går ut på att tidigt hjälpa barn 
och unga som ligger i riskzonen för socialt 
utanförskap och psykisk ohälsa. Projektet 
kommer att pågå under tre års tid och pla-
nen är att på sikt inkludera fler skolor i pro-
jektet, skriver kommunen på sin hemsida. 

Redskapsförbud inför 
hummerpremiären
Från och med den 20 september fram 
till hummerpremiären den 27 september 
klockan 07.00 råder det redskapsförbud 
längs Bohuskusten. Förbudet innebär att 
inga fiskeredskap får vara i havet – förut-
om sillgarn, makrillgarn och tinor för fiske 
efter havskräfta på mer än 30 meters djup. 
Under årets redskapsförbud och hummer-
fiske kommer Länsstyrelsen Västra Göta-
land och Kustbevakningen göra tillsyn för 
att se till att reglerna efterlevs. 
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På gång
No time to die
Film. USA/Storbritannien. Actionthriller. 
Ljungskile folkhögskola 30/9 kl 19.00.  
 

Respect
Film. USA. Dramamusikal. Ljungskile folk-
högskola 5/10 kl 19.00. 
 

Fotboll  
Ljungskile SK damfotboll - Rävåsens IK 
Karlskoga. Division 1 norra Götaland. 25/9 
kl 14.00. Efter förra helgens derbyförlust tar 
LSK emot tabelltvåan på Skarsjövallen.

Albin Lee Meldau
Musik. Heldag på Slussens pensionat 24/9. 
Konserterna reserverade för övernattande 
gäster på grund av restriktioner. 

Tango 
Dans. Grundkurs med möjlighet att lära 
sig grundsteg som Cortado och Sandwich. 
Uddevalla 28/9 kl 19.40. Träning med en 
partner, inga byten tillåtna.

Bredfjällsdagen
Friluftsaktiviteter. Aktiviteter för hela 
 familjen. Lördag 25/9 kl.10.00. Friluftscentret 
Norra fjället.  

Resemagasinet Joyvoy har listat sina 
fem favoritresmål i höst. Ett av rese-
målen som står med är Lyckorna i 
 Ljungskile. Chefredaktören  Kajsa 
Beausang har i en intervju med 
Ljungskile Nyheter beskrivit vad det 
är som gör att just Lyckorna tar sig in 
på listan.
På uppdrag av nyhetsmorgon skulle 
 chefredaktören för resemagasinet Joyvoy, 
 Kajsa Beausang, lista fem favoritresmål i 
höst. Med tanke på att det är  pandemi-tider 
så tyckte hon inte att det var lämpligt att 
tipsa om storstäder. Istället valde hon att 
lyfta de mindre platserna i Sverige.

– Jag tycker man ska lyfta landsbygden, 
mindre orter och platser som inte är lika 
lätta att komma till. Sedan ville vi ha en 
geografisk spridning i Sverige, så att plat-
serna skulle ha lite olika karaktär. Turligt 
nog så har jag varit på massa trevliga plat-
ser runt om i landet, säger Kajsa Beausang.

Hjärtat klappar för Bohuslän
Bohuslän har alltid legat henne varmt 

om hjärtat då hennes mamma är härifrån. 
Men det var först när några vänner flyt-
tade till Lyckorna som hon upptäckte hur 
 fantastiskt vacker och mysig den lilla orten 
är.

– Det var en sommardag och det satt 
människor ute på musselbaren, solen sken 
och folk promenerade. Det var en riktigt 
härlig sommardag med västkustkänsla. 
Man fick verkligen känslan av sommarnöjet 
från förr. Att njuta av det goda livet. Bara 
glädje helt enkelt, säger hon.

Vacker omgivning
Då Kajsa Beausang är svag för sekel-

skifteshus fastnade hon för arkitekturen på 
Lyckorna. Hon anser att de gamla husen 
och byggnaderna skapar en härlig stäm-
ning.

– Jag älskar ju att promenera runt och 
titta på olika byggnader. Det ligger väldigt 
vackert med naturen och sluttningen ner 
mot havet. Det är en speciell doft när det är 
saltvatten. Jag gillar ju hela kombinationen, 
berättar hon.

Kajsa Beausang har besökt Lyckorna ett 
antal gånger, men hon har mestadels varit 
där under sommartider. Trots detta är hon 
säker på att Lyckorna är en riktigt mysig 
plats även under de resterande årstiderna. 
När Kajsa får frågan om hon kommer be-
söka Lyckorna igen ger hon ett klart svar.

– Jo men det kommer jag att göra! Det är 
en ljuvlig plats, avslutar hon med. 

MARCUS CARLSSON
marcus.carlsson@edu.ljungskile.org

Lyckorna listas som ett av 
favoritresmålen i höst

Kajsa Beausang, chefredaktör på Joyvoy, hyllar Lyckorna i Ljungskile.                        Foto: Pressbild


