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Gamla vårdcentralen har stått 
tom länge. Snart rivs den. 

Läs mer på sida 2. 
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”Ingen är bättre än jag” 
JA, OCH SÅ släpptes det på restriktioner-
na. Äntligen. Äntligen vadå? Jo, äntligen 
 återfick vi balansen. Nu får vi mingla runt 
på  barerna, sitta hur många som helst på 
konserterna, äta middag med hela kompis-
gänget på restaurangerna. Nu kan vi inte 
längre muttra om orättvisan av att det min-
sann kryllar av människor på köpcentrum, 
men tusan om du står lika tätt på en sport-
bollsmatch. Balansen är tillbaka, äntligen 
slipper vi muttrandet. Det är la skönt?

OCH DET BLEV en aktiv nyhetsvecka. Först och 
främst måste vi skänka ljus och tankar till 
de som utsattes för den tragiska attacken 
mot tryggheten under  tisdagsmorgonen. 
Explosionen i Göteborg sätter också per-
spektiv på nyhetsvärderingen. Det kan 
kännas svårt att bevaka det lokala när en 
katastrof  eller en särskild händelse plötsligt 
inträffar. Det kan också kännas svårt att 
läsa om eller höra på något annat än det 
 fruktansvärda.

MEN SAMHÄLLET SLUTAR inte röra på sig. De 
allra flesta måste gå till sina jobb eller till 
sina studier ändå. Och ur ett journalistiskt 
perspektiv är jag därför tacksam för att 
 journalistkåren faktiskt är så bred och stark 
som den är. Att det finns kraft och resur-
ser till en professionell bevakning av både 
det akuta och stora, samt för det lokala och 

kanske lilla. Att i vår roll vara starka så att 
ni läsare och lyssnare kan känna trygghet i 
att det alltid finns någon som fortsätter att 
granska makten och trassla ut oredor, även 
om ert egna fokus ligger på något viktigare 
för stunden.

JA, DET SKULLE bli en aktiv nyhetsvecka. Och 
då jäklar blev jag sjuk. En hel pandemi, ett 
halvårs arbete i vården, journaliststudier, 
praktikplatser, otaliga intervjuer, långa re-
sor i kollektivtrafiken, två vaccinsprutor 
och sen slut på restriktionerna. Då jäklar 
blev jag sjuk. Inte med pandemins virus, 
utan med den nästan bortglömda och ob-
skyra  åkomman – rejäl förkylning. 

DET ÄR NÄSTAN så att jag skäms. Nej, det gör 
jag faktiskt. Vår redaktion har varit fantas-
tisk på att kämpa i motvind, och då är det 
skämmigt att ta på sig nyhetschefskappan 
för att sedan checka ut med en stor kopp 
mynta-te och ha seriemaraton i soffan. Jag 
vill att ni läsare ska veta att redaktionen som 
ligger bakom Ljungskile Nyheter är bäst i 
alla  väder. Men ingen är bättre än jag – på 
att bli sjuk när tillfället är som sämst.

HJALMAR ÖSTBERG, NYHETSCHEF
hjalmar.ostberg.@edu.ljungskile.org

Vaccinering på Agneberg Angeläget 30 september LN:s Nyhetsändningar 

I veckans Angeläget  
med Andrea Flygare 
och Martin Fredriks-
son språkas det bland 
annat om hummer-
fiske och tatueringar.

Här kan du lyssna på 
veckans alla nyhets-
sändningar via vårt 
ljudarkiv på webben. 
Veckans nyhetssändare  
har varit Susan Badran. 

Gamla vårdcentralen rivs – blir parkering
Efter fem års tid är det snart dags för 
den gamla vårdcentralen i Ljungskile 
att rivas. Beslutet att riva byggnaden 
kom tidigt 2020, och rivningslovet 
förväntas komma under hösten.

Den gamla vårdcentralen i Ljungskile har 
stått tom sedan verksamheten flyttade där-
ifrån 2016. Under dessa fem åren har hu-
set förfallit och enligt Samhällsbyggnads-
nämnden är det nu bortom räddning.

Tillslut, under februari 2020, beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden att riva huset 
för att göra det möjligt att sätta marken 

till användning igen. Men ännu är det inte 
dags för rivning.

– Vi har inte fått rivningslov ännu. 
 Troligtvis kommer det under hösten, kan-
ske mot slutet av oktober, säger fastighets-
förvaltaren Christina Lingvall.

Exakt vad marken kommer användas till 
är inte säkert ännu, och flera förslag ligger 
på bordet, men Christina Lingvall tror att 
det kommer bli parkeringsplatser.

– I första läget kommer det bli parkering 
till Ljungskileskolan. Det behövs för perso-
nalen, säger hon.

 

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

Enkät: Ljungskilebor tycker till
Tidigare i veckan släpptes flera restriktioner kring covid-19. Ljungskile Nyheter tog 
en vända ner till centrum för att höra vad Ljungskileborna tycker om detta och vad 
de ser fram emot att göra. 

Agnebergsgymnasiet 
 erbjuder sina elever 
vaccinering.  LN har va-
rit på plats för att  prata 
med gymnasiechef  
Stefan Einarsson.

Sven Jarsén, 18 år 
– Jag ser fram emot att våga åka 
på utställningar och att gå på 
konserter och bio. 

Vilka farhågor har du? 
– Jag hoppas att alla tar sina 
vaccin som de ska. Då ska det 
inte vara så farligt att träffa folk, 
men det är klart… Corona lär 
väl aldrig försvinna.

Therese Eriksson, 32 år 
– Att man kanske kan gå ut 
och ta en  fika och sånt som 
man inte riktigt gjort så mycket 
nu under tiden.

Vilka farhågor har du? 
– Att de som inte är vaccinera-
de gör så att smittan ökar igen 
och att man blir sjuk och att 
barnen kanske då råkar mer illa 
ut än vad de gjort innan.

Fia Saarinen, 59 år 
– Jag ser fram emot att det 
ska bli likt som vi levde innan 
pandemin tog över. 

 
Vilka farhågor har du? 
– Min farhåga är att det sam-
las för mycket folk, att man är 
alldeles för nära varandra och 
att smittspridningen ska ta fart 
igen. 

Curt Andersson, 71 år 
– Ja, att det blir friare. Man 
behöver inte vara så försiktig 
längre.

Vilka farhågor har du? 
– Ja, man får vara lite försiktig 
ändå. Det känns lite för tidigt 
att släppa på restriktionerna, 
tycker jag.

Gamla vårdcentralen ska rivas. Foto: Martin 
Fredriksson
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Vaccinering   erbjuds på 
Liseberg 
Den 2 oktober börjar Närhälsan erbjuda 
drop in-vaccin inne på Liseberg. Vacci-
neringen kommer att ske på lördagar och 
söndagar inne på tivoliområdet, vid stora 
scenen.  
– Liseberg lockar människor i alla åld-
rar, men företrädesvis unga. Därför 
känns det bra att kunna ge dem en enkel 
möjlighet till vaccination, säger Anna 
Holst på Närhälsan i ett pressmedde-
lande från Västra Götalandsregionen.

Vårdcentraler  fortsatt 
stängda 
På grund av pandemin har vårdcentraler-
na i Stenungsund varit stängda sedan den 
4 maj 2020, något som nu förlängs till den 
31 december 2021. 
– Vi kommer därmed fortsatt kunna 
vaccinera de som ännu inte tagit sin första 
vaccindos eller blivit fullt vaccinerade mot 
covid-19, hantera vaccinationer för de som 
ska ha en tilläggsdos och bistå skolorna i 
arbetet kring smittspårning vid eventuell 
smitta där. Utöver det har vi ett uppdämt 
behov bland våra medborgare och listade 
som behöver vår hjälp nu när pandemin 
i bästa fall börjar lugna sig, säger Mats 
Dahl, primärvårdschef  Närhälsan i ett 
pressmeddelande från Västra Götalands-
regionen. 

Minnesdag för poliser som 
avlidit i tjänsten 
På lördag är det Polismyndighetens 
minnesdag för de poliser som gått bort i 
tjänsten från 1965 och framåt. I år kom-
mer ceremonin vara förinspelad på grund 
av pandemin. 
Anhöriga och kollegor får under lördagen 
en länk där det går att följa ceremonin. 
För allmänheten kan man se valda delar 
från ceremonin på polisen.se och sociala 
medier, enligt polisens hemsida. 
Den 30:e juni i år  skottskadades 
en polis svårt i Biskopsgården i 
 Göteborg. Polisen fördes till sjukhus 
men hans liv gick inte att rädda. 

 
Simhallen öppnar i 
 Uddevalla 
I svallvågorna av de upphävda 
 restriktionerna meddelar nu Uddevalla 
 kommun i ett pressutskick att Walkes-
borgsbadet öppnar som vanligt igen.  
På måndag den 4:e oktober ska norma-
liteten återgå för badhuset, och taket för 
antal besökare samtidigt har landat på 150 
personer.  
Enligt enhetschefen Jonas Hagberg 
installeras en besöksräknare så att det 
går att se från utsidan av badhuset hur 
många som vistas i anläggningen.

Årslånga köer för 
 hunddagisplats

Pandemiprojekt om bin blir musikal

20-årsjubileum med målningar och hantverk

Det är ont om platser på hunddagis. Hunden på bilden har inget med  artikeln att göra.  

De livgivande bina får full fokus i ett 
lokalt projekt. Inger Nilssons text 
om bin ska bli musikal med hjälp av 
bidrag från Svenska kyrkans färdplan 
för klimatet. Projektet drivs av ledare, 
musiker och dansare med kopplingar 
till Ljungskile. Musikalen har premiär 
i maj.

Det började som ett skrivprojekt under 
pandemihösten 2020 som nu har vuxit sig 
större. Projektet har fått pengar från Svens-
ka kyrkans färdplan för klimatet och Inger 
Nilssons engagemang för klimatet mynnar 
ut i en musikal om bin som har premiär 
den 14 maj i Forshälla kyrka. 

– Bina är de överlägset viktigaste varel-
serna på jorden. De pollinerar någonstans 
mellan 70 och 90 procent av den växtlighet 
som vi äter, säger Inger Nilsson. 

Bristen på pollinerare hotar ekosystemet 
och är ett välkänt problem. Ungefär en 
tredjedel av Sveriges vilda biarter är enligt 
studier hotade. Globala studier tyder på att 
en fjärdedel av kända biarter inte setts till 
de senaste 20 åren.

MUSIKALEN HANDLAR ALLTSÅ om bin och hur 
viktiga bina är för allas vår överlevnad, lik-
som hur vi människor faktiskt har sett på 
bina tidigare. 

– Det är verklighet och saga i en salig 
blandning, säger Inger Nilsson.

Hon kommer att driva projektet tillsam-
mans med Ljungskilebor med kompetenser 
inom musik, dans, regi och ledarskap.

– Jag har inte jobbat med musikaler inn-
an, men jag är ju en textskrivare och har 
skrivit storyn. Till själva musiken och dan-
sen är jag helt beroende av andra, säger 
Inger Nilsson.

ALLA SOM HITTILLS är engagerade i musikalen 
har någon koppling till Ljungskile. Bland 
andra jazzmusikern Dina Grundberg som 
har gjort text och musik, liksom Lars Ab-
rahamsson som gjort danskoreografin – en 
koreografi som till viss del utgår från binas 
sätt att röra sig.

Musikalgruppen består i nuläget av Inger 
Nilsson, Anna Ahnstedt Mitle och  Samuel 
Johansson. Nästa steg i processen är att 
 kärnan sammanstrålar i ett första möte. 
Därefter börjar sökandet efter personer 
som kan vara med i musikalen och tillsätta 
roller.  

– Det här är fantastiskt roligt, säger Inger 
Nilsson.

TEXT OCH FOTO: THERÉS WADSTEDT
theres.wadstedt@edu.ljungskile.orgHunddagisplatserna har blivit ett hett 

villebråd. Sandra Svanberg som driver 
hunddagis i Ljungskile bejakar det 
höga trycket och meddelar att hennes 
kölista sträcker sig över flera år.

Under pandemin har antalet hundägare 
ökat i samhället, något som också lett till 
huggsexa om hunddagisplatser. Förestånd-
aren Sandra Svanberg på Sandras Hund-
lycka i Ljungskile berättar att hon fått stoppa 
sin kölista på grund av det höga trycket. En 
kölista som nu är flera år lång enligt henne. 
 – Nämen det är högt tryck, det är det. 
Jobb finns om man vill arbeta med hundar!  
 
SANDRA SVANBERGS DAGIS öppnade för första 
gången i maj förra året, och platserna fyll-
des upp snabbt.Trycket har varit så högt 
att Sandra Svanberg har försökt bolla över 
förfrågningar till kollegor i Uddevalla. Men 
att det även där råder brist på hunddagis.

Men det är inte bara guld och gröna 
 skogar när affärerna går bra. Sandra Svan-

berg känner en oro över att många kan ha 
fattat ett kortsiktigt beslut om en ny famil-
jemedlem under pandemin.

– Jag är bara rädd för när de inte får 
tag i hjälp, vad gör de då? Det kanske är 
många hundar som kommer hamna på 
 omplacering, säger hon.

SANDRA SVANBERG HAR hittills skött verksam-
heten helt själv, men berättar att hon nu 
anställt ytterligare en person för att få av-
lastning.

Sandra Svanberg hämtar hundarna med 
bil vid respektive hem och tillbringar sedan 
dagen med hundarna. 

– Jag trodde att det skulle vara svårt att 
öppna hunddagis på landsbygden, men jag 
kan nog utöka med fler bilar. Och även då 
ha kölista, säger hon.

TEXT OCH FOTO: HJALMAR ÖSTBERG
hjalmar.ostberg@edu.ljungskile.org

FAKTA

Om musikalen
Projektledare: Inger Nilsson

Konstnärlig ledare: Anna Ahnstedt Mitle

Text och musik: Dina Grundberg

Musiker: Samuel Johansson

Spelas: 14-15 maj (och troligen 16-17 maj) i 
Forshälla kyrka 

Musikalen kommer att filmas så man kan 
beställa den som film och materialet kommer 
man att kunna köpa in om man själv vill sätta 
upp föreställningen.

Källa: Inger Nilsson

Inger Nilssons började skriva på sin text om bin under pandemin. Nu blir den blir musikal.                                                                                          

På lördag öppnar Kulturens hus en 
jubileumsutställning för att fira att 
föreningen fyller 20 år. Medlemmar 
ställer ut målningar i akryl, olja och 
akvarell samt träarbeten, smycken, 
textil och handarbeten.

I helgen pågår en utställning i Kulturens 
hus i Ljungskile, som arrangeras av Kul-
turens hus styrelse. Utställarnas gemen-
samma nämnare är att de är medlemmar 
i föreningen. Några av dem är etablerade 
konstnärer, medan andra har ett stort in-
tresse av konst och konsthantverk. Tillsam-
mans ställs ett 35-tal verk ut i varierade 
former. 

– Det är fantastiskt vad de kan göra, sä-
ger Elisabet Warnhammar, sekreterare i 

Kulturens hus förening.
Det är främst målningar i akryl, olja och 

akvarell som ställs ut, men även träarbeten 
i form av ljusstakar och smörknivar, liksom 
skålar, handarbeten, smycken, kuddar och 
skulpturer.

Jubiléet startar med vernissage på lördag 
och pågår till söndag.

– Vi hoppas på många besökare, säger 
Elisabet Warnhammar.

TEXT OCH FOTO: THERÉS WADSTEDT
theres.wadstedt@edu.ljungskile.org.

Elisabeth Warnhammar och Birgitta Esborn 
förbereder utställningen på Kulturens hus.



www.ljungskilenyheter.se6 7Fredag 1 oktober 2021

”Gemenskapen det bästa med 
hummerfisket”

Ibland får man napp, ibland får man 
det inte. När Stefan Cederström, som 
är medlem i Ljungskile Båtklubb, 
pratar om sin kärlek till hummerfis-
ket betonar han att det handlar om 
mer än att bara håva in så mycket av 
havets svarta guld som möjligt.
– Kamratskapet och allting runt om-
kring är det viktiga, säger han.

Runt 15 grader varmt och knappt någon 
vind att prata om. På altanen utanför 
Ljungskiles båtklubb sitter en skara med-
lemmar och njuter av den behagliga höst-
dagen. Ute på vattnet syns två båtar som är 
på väg mot land. När de når hamnen läg-
ger de till bredvid varandra, samtidigt som 
sällskapet från altanen samlas på bryggan 
för att välkomna dem.

– Blev det någon hummer? ropar någon.
Svaret är nej. Allt som har fångats är 

makrill. Sällskapet i den ena båten kan 
förvisso visa upp en bild på en hummer 
som de lyckats lura in i en av sina tinor. 
De var dock tvungna att släppa den fri 
igen, eftersom den var för liten för att an-

ses lovlig att ta med sig hem.
– Måtten är ju för stora! skojar någon
– Vi får köra på kräftmåtten istället, sva-

rar en annan och skrattar.

Kamratskapet det viktiga
Stefan Cederström är kapten på den ena 

båten. Han har fiskat hummer i Ljungskile 
i femton år. Trots att han inte fått med sig 
något hem från dagens äventyr är han på 
gott humör.

– Ibland får man hummer och ibland får 
man det inte. Det är inte helt oväsentligt, 
men det är inte det som är det viktiga, säger 
han.

Det viktiga är enligt honom kamratska-
pet. Hummerfisket innebär en möjlighet 
att få göra något roligt i goda vänners lag. 
Dessutom tycker han om samtalen som 
uppstår. Oavsett hur det går finns det all-
tid något för Stefan Cederström och hans 
likasinnade vänner att prata om. Ibland 
handlar samtalen om att någon fått mycket 
hummer, ibland handlar de om att någon 
fått lite. Ibland händer det att någon har 
hittat en blå hummer i tinan, vilket är en 
snackis i sig, och ibland diskuteras väder-

förhållandena.
– Man träffas, man ger sig ut och man 

pratar hummer, summerar Stefan Ceder-
ström.

Många faktorer
Vissa år är fångsten större än andra, be-

rättar han. Det finns mycket som påverkar 
huruvida hummerfisket blir framgångsrikt 
eller inte. Vattentemperatur, vindar, ström-
mar, invasiva arter, utsläpp, barlast och 
torskfiske är några av de faktorer som är 
med och spelar in.

– Det finns lika många faktorer som det 
finns människor, konstaterar han.

Stefan Cederström tror att det blir ett 
”normalår” i år. Det innebär att han och 
hans kompanjon Göran Pettersson sanno-
likt lär fånga runt tolv humrar, varav unge-
fär hälften kan behållas. Säsongen kommer 
sedan att avslutas med en sedvanlig fest, 
där Stefan Cederström och en skara hum-
merfiskande vänner kalasar på fångsten. 
Och pratar hummerfiske. Förstås.

MARCUS MÅNEVIK
marcus.månevik@edu.ljungskile.org

Stefan Cederström är på gott humör, trots att det för dagen inte blev någon hummer.                                                                        Foto: Marcus Månevik

Dyrt kilopris i år när årets hummerpremiär drog igång.   Bilden är tagen vid ett annat tillfäle.                                                 
Foto: Andrea Flygare

Premiärhummer 
för 77 000 kronor

En misstänkt anhållen för 
explosionen i Göteborg
En misstänkt för explosionen i Göteborg har 
anhållits i sin frånvaro, enligt polisens press-
tjänst. Personen har ännu inte lokaliserats av 
polisen. Den anhållne är på sannolika skäl 
misstänkt för grov allmänfarlig ödeläggelse. 
Det var under tisdagsmorgonen som en 
explosion inträffade i ett lägenhetshus i 
centrala Göteborg. Sex personer fick föras 
med ambulans till sjukhus och många fick 
evakueras från sina hem.

Sverige unika i Europa 
med öppna skolor 
Göteborgs universitet har publicerat en 
studie som behandlar beslutet om att 
stänga ner grundskolan eller ej under 
pandemin. Sverige har där jämförts med 
sju andra europeiska länder. Bland de 
jämförda länderna var Sverige unikt med 
att vara det enda landet som valde att inte 
stänga ner grundskolan under pandemin, 
trots högst antal covidfall sett till invånare. 
Politik och medicinska grunder låg bakom 
beslutet att stänga grundskolan eller att 
inte göra det.  
Enligt en av forskarna bakom studien, 
Sverker Lindblad, var den svenska 
konstitutionen det främsta skälet till att 
de svenska grundskolorna inte stängdes. 
Svenska myndigheter är självständiga och 
ministerstyre förbjudet. Vidare belyser han 
den svenska strategin om tillit istället för 
tvång, som påverkade beslutet, enligt ett 
pressmeddelande på universitets hemsida.

Finansministern tackar 
 ja till nominering
Socialdemokraternas valberedning har 
föreslagit Magdalena Andersson till ny 
partiordförande. Sedan tidigare har 
partiets samtliga 26 partidistrikt nomi-
nerat finansministern som efterträdare 
till den avgående statsministern och 
partiledaren Stefan Löfven. Magdalena 
Andersson (S) har nu tackat ja till no-
mineringen, och nu väntar ett beslut av 
partiets medlemmar under Socialdemo-
kraternas partikongress den 3-7 novem-
ber, enligt uppgift på partiets hemsida.

Tidigt under tisdagsmorgonen gick 
den första hummern under klubban 
på Göteborgs fiskauktion. Kilopriset 
på årets premiärhummer landade på 
en hårresande summa. Nytt för i år är 
att majoriteten av pengarna gick till 
välgörenhet.

– Premiärhummern gick för 77 000 kronor. 
Det är som hittat, säger Roger Thilander, 
vd för Göteborgs fiskeuktion, skämtsamt.

Förra årets premiärhummer gick för 34 
000 kronor och rekordet från 2012, då 
hummern gick för 104 000 kronor, står sig.

Nytt för i år är att majoriteten av pengar-
na går till välgörande ändamål.

–  Första hummern är grejen, det blir som 
ett jippo. Nytt för i år är att huvuddelen går 
till välgörande ändamål, 59 300 kronor går 
direkt till Sjöräddningssällskapet. Den som 
har köpt hummern har haft det i åtanke, 
och även säljaren. Tidigare har alla pengar 
gått till fiskaren, men nu är det en del som 
går till fiskaren och en stor del till sjörädd-
ningen. Det vet de inte om än så länge, sä-
ger Roger Thilander.

Vad vet vi om köparen och sälja-
ren?

–  Vi vet att företaget heter Sweden Se-
afood och att det är ett grossistföretag i Gö-
teborgs hamn.

–  Fiskebåten heter GG 435. Jag vet inte 

vilken hemmahamn de hör till, men jag vet 
att det är en Göteborgsbåt.

LOVE SCHILLER
love.schiller@edu.ljungskile.org

Humrar med ett gott ändamål. I år gick  en 
stor del av auktionssumman för det delikata 
skaldjuret till Sjöräddningssällskapet. 
 Foto: Andrea Flygare

Magdalena Andersson (S) Foto: Pressbild
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Nu till helgen slår portarna upp för 
Uddevallas första tatueringsmässa. 
Över 50 tatuerare, livemusik och 
tävlingar är några utav de saker som 
besökarna kan se fram emot. 

När Ljungskile Nyheter kommer på besö-
till tatueringsstudion Studio 73 i centrala 
Uddevalla spelas hög rockmusik och doften 
av nybryggt kaffe sprids i lokalen. Ägaren 
Pedro Leon har genom sin 15 verksamma 
år tatuerat tusentals människor och anser 
att det ju är hög tid att Uddevalla får sin 
egen tatueringsmässa. 

Mässan Westcoast Tattoo Fest kommer 
hållas i Grottan på Hotell Carlia i Uddeval-
la under den första till den andra oktober. 
Idén bakom mässan började redan innan 
pandemin och var från början planerad till 
maj 2020. På grund av restriktionerna fick 
arrangörerna Pedro Leon, Kent Wikmo 
och Robin Nilsson skjuta upp sina planer. 

– Vi har tänkt på att anordna en mässa 
under flera år egentligen. Det händer inte 
så mycket i Uddevalla så vi tänkte att det 
hade varit en rolig idée, säger Pedro Leon. 

Växande intresse
Enligt Pedro Leon växer tatuerings-

branschen och i Uddevalla finns ett stort 
intresse för kroppskonsten. Idag väljer 
människor i alla åldrar att tatuera sig och 
det har blivit mer accepterat att vara tatu-
erad. För artisterna bakom tatueringarna 

ligger många timmars arbete och arrang-
örerna hoppas att många besökare dyker 
upp på mässan. 

– Tatuerarna kommer köra drop-in och 
besökarna kommer få chans att tatuera sig 
på plats. Man kommer ha möjlighet att 
göra både stora och små tatueringar, säger 
Pedro Leon. 

För att delta på mässan kan de som öns-

kar antingen köpa förköpsbiljetter men det 
kommer även finnas möjlighet att köpa bil-
jett på plats enligt Pedro Leon. 

FOTO OCH TEXT: ANDREA FLYGARE
andrea.flygare@edu.ljungskile.org

Fredag 1 oktober 2020

Nästa nummer kommer fredagen den 8 oktober

På gång
Tipspromenad 
Start vid Ljungskile blommor/Hjärter dam. 
Tre olika promenader att välja på. Söndag 
3/10 kl 10-13. Pris 20 kr per person. 

Ljungskiles garderob
Pop up-event med secondhandkläder för 
vuxna. Lördag 2/10 kl 10-15.

Uddevallas Tattoo Fest 
Tatueringsmässa på Best Western Hotel 
Carlia i Uddevalla. 1-2 oktober. 

Sträckskådning vid Bredfjället
Tur till Bredfjället för att titta på fåglar. Lör-
dag 2 oktober kl 07-12.  
Samling Ljungskile station kl 07.00.

Höstsalong på Galleri Ulvesund 
Höstkonst i galleriet. Erbjudanden i Han-
delsträdgården. Öppet vardagar 11-18 och 
helger 11-15.

Kulturens hus 20 år 
18 konstnärer ställer ut sina verk. 2-3 oktober 
kl. 11-16. 

Uddevallas första 
 tatueringsmässa

Pedro Leon är en utav initiativtagarna bakom mässan Westcoast Tattoo Fest och tatueraren 
Jennifer Karlsson kommer finnas på plats under helgen. 


