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Bohusläningen 
svarar på kritiken
Bohusläningens ansvariga utgivare Gunilla Håkansson ger sin 
syn på kritiken som riktats mot tidningen i en intervju med 
Ljungskile Nyheter.

Sida 6-7

Kristina Jonäng (C)
om nya partiledaren
Ljungskilebon tillika grupp-
ledaren hoppas någon från 
riksdagen efterträder när en 
ny partiledare ska utses.

Sidan 3

LN träffar Juholt 
på Bokmässan
Tidigare partiledaren är 
numera svensk ambassadör 
i Sydafrika. Våran reporter 
träffade honom när han 
knöt nya kontakter.

Sidan 5

LSK:s nyckelspelare 
missar toppmötet
Uba Charles klev ut ska-
dad i matchen mot Troll-
hättan. Nu står det klart att 
han missar toppmötet mot    
Falkenberg på söndag.

Sidan 5
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HÄR KOMMER NU det andra numret av Ljung-
skile Nyheter för den här hösten. Vad som 
gör det här jobbet så meningsfullt är den 
härliga redaktionen som alltid kämpar för 
att få fram nyheter. 

DET BLIR BLAND annat lite sport, lite gransk-
ning och så har vi även tagit oss till Bok-
mässan för att se vad som är aktuellt just 
nu. Detta kan ni lyssna och läsa mer av på 
vår hemsida: Ljungskilenyheter.se. Ibland 
möter vi er läsare och lyssnare i centrum 
och det är alltid kul att ni vet om att vi finns. 
Har ni idéer om vad ni vill se mer av så tar 
vi tacksamt emot det på våra sociala me-
dier. 

 Ljungskilenyhet 

 Ljungskilenyheter

 Ljungskilenyheter

Trevlig läsning!

REBECKA BLOCK
rebecka.block@edu.ljungskile.org

INTRO

KULTUR: Eva-Lotta Hultén från Ljung-
skile deltar på Bokmässan – och för-
klarar vad som inte får missas. 

Efter två års nedstängning på grund av 
pandemi är Bokmässan tillbaka. Den 38:e 
upplagan håller igång mellan den 22–25 
september. En som ska delta är Eva-Lotta 
Hultén från Ljungskile. 

– Jag har medverkat några gånger på 
mässan förut. Det är roligt men alltid ett 
vågspel. Man vet aldrig hur många som 
kommer och lyssnar. Lite roligt och lite oro-
ligt, säger hon. 

Eva-Lotta Hultén kommer medverka 
på tre programpunkter. Bland annat som 
samtalsledare för: Lustläsa för livet, vars 
huvudfråga behandlar hur vi får barn att 
tycka om att läsa och hur främjar vi deras 
läsning av olika sorters böcker.

– Jag är samtalsledare för det evene-
manget. Jag ska samtala med en författa-
re och lärare som har skrivit om det. Jag 

hoppas få fram hennes tankar och kunska-
per på ett bra sätt. 

Alex Schulman, Lena Andersson,och Jo-
nas Gardell är några profiler som kommer 
medverka på Bokmässan. Eva-Lotta Hul-
tén ger sin bild av mässan. 

– Det känns roligt. Jag är ingen stor äls-
kare av bokmässan, jag tycker det är trångt 
på golvet och mycket ljud. Men samtidigt 
träffar man gamla bekanta i folkvimlet, det 
känns mest bra. 

Finns det något man inte får missa?
– Jag har inte kollat igenom programmet, 

men det brukar vara intressanta grejer på 
forskartorget och uppe på internationella 
scenen. Även litteraturscenen brukar vara 
mycket bra. 

Till vardags är Eva-Lotta Hultén förfat-
tare och journalist. Hon har skrivit flertalet 
böcker. Vad kännetecknar hennes böcker?

– Det är som en blandning mellan essä 
och reportageböcker. Böcker som bygger 
både reportage på egna tankar och referen-

Bokmässan är tillbaka: ”Lite 
roligt och lite oroligt”

POLITIK: Ljungskilebon och tillika 
C-politikern Kristina Jonäng tycker att 
Annie Lööfs ersättare bör besitta en 
stor mängd erfarenhet.

– Är man inte förankrad i riksdagen 
är det väldigt lätt att man blir utspar-
kad från sitt parti, säger hon.
Efter 11 år på posten är processen med att 
få fram Annie Lööfs efterträdare i full gång.

Ljungskilebon Kristina Jonäng, som är 
gruppledare för Centerpartiet i Västra 
Götalandsregionen och har varit aktiv 
inom politiken i snart 50 år, anser att den 
som ersätter partiledaren bör besitta en 
hel del erfarenhet.

– En viktig sak tror jag, för jag ser ju hur 
man spekulerar om alla möjliga personer 
idag, är att man finns med i Sveriges riksdag. 
Man kan inte plocka någon som inte har 
den plattformen, säger hon och fortsätter:

– Och sedan att man har erfarenheter 
av politiskt arbete på så många nivåer som 
möjligt. Det är ingen barnlek att vara par-

tiledare direkt utan det är en ganska tuff  
utmaning. Man ska orka dygnet runt i tio 
år framåt och då lever man lite på att man 
har en riksdagsplattform och att man har 
en lång erfarenhet av politiskt arbete.

KRISTINA JONÄNG HAR inget svar på vem som 
skulle kunna ta över rollen och inte heller 
på vem hon tycker passar bäst. Däremot 
menar hon att det efter en sållning en-
ligt hennes egna preferenser inte finns så 
många alternativ kvar att välja på.

– Om man börjar med att begränsa ur-
valet till dem som sitter i riksdagen så finns 
det 24 personer kvar. Sedan kommer säkert 
tio av dem att tacka nej till uppdraget di-
rekt. Då har du runt fyra stycken kvar.

För att en partiledare ska bli långva-
rig behöver denne alltså ha en rikspolitisk 
plattform – och helst en lång sådan.

– Det går säkert att välja någon som 
kommit in nyligen också. Men bara man 
inte börjar tillfråga folk som inte har den 
rikspolitiska plattformen. Det är bara att 

Kristina Jonäng (C): “Nya parti-
ledaren bör vara förankrad”

ser till skönlitteratur och film. Reflektioner 
om olika ämnen kan man väl säga. 

Vilka ämnen?
– Människans relation till naturen är sånt 

som återkommer och även hur vi bemöter 
barn och unga. Både de ämnen har egent-
ligen att göra med hur vi ser på det som 
lever, växer och utvecklas. 

GABRIEL OHLSSON
gabriel.ohlsson@edu.ljungskile.org

titta på Nyamko Sabuni och en del andra 
partiledare som inte satt i riksdagen – de 
blir kortvariga. Är man inte förankrad i 
riksdagen är det väldigt lätt att man blir 
utsparkad från sitt parti, säger Kristina Jo-
näng.

NIKOLAJ JALAMAA
nikolaj.jalamaa.salinas@edu.ljungskile.org

Kristina Jonäng hoppas på att någon från riks-
dagen får rollen som ny partiledare.
Foto: Pressbild

Bild från årets bokmässa 2022. 
Foto: Gabriel Ohlsson

Musslan tar plats på de 
svenska matborden
NYHETER: Miljövänlig, näringsrik och enkel att framställa. Allt fler öppnar 
ögonen för musslan som ett klimatvänligt alternativ till köttprotein. Ljungskile 
Nyheter har mött Janne Bark, ägare av Musselbaren i Ljungskile för att diskute-
ra musslan på matbordet.

Hör hela radioinslaget 
och se fler bilder på 
ljungskilenyheter.se!

RASMUS KRISTENSON
rasmus.kristenson@edu.ljunskile.org

Bilder: Max Lejon Konnman
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SPORT: Tappad ledning sist, ny sex-
poängsmatch mot Falkenberg väntar 
Ljungskile. Som får klara sig utan Uba 
Charles.

Ljungskile tappade 3–1 till 3–3 i den an-
dra halvleken i derbyt mot Trollhättan i 
måndags. Efter en omdiskuterad situation 
i Ljungskiles straffområde kvitterade Troll-
hättan i den 94:e minuten. 

– Domaren missar en tydlig frispark åt 
vårt håll när Trollhättan slår in inlägget och 
det fällde avgörandet, sa Ljungskiles träna-
re Erik Lund efter matchen.

Trots två tappade poäng var Erik Lund 
nöjd med vad hans lag presterade.

– Vi gör en bra första halvlek och gör 
fina mål. Sen spelar vi lite på resultatet i 
andra och kunde gjort det lite bättre. Jag är 
jättestolt över killarna och tycker de gör en 
fantastisk insats.

Efter poängen mot Trollhättan har 
Ljungskile tre poäng upp till Oddevold 
och ytterligare två upp till Falkenberg som 
innehar kvalplatsen när sju omgångar åter-
står. På söndag möter Ljungskile just Fal-
kenberg, hemma på Skarsjövallen. 

– Chansen för kval finns, det är inga kon-
stigheter. Det kommer leva hela vägen in, 
så det ska bli kul och se, sa Erik Lund. 

Precis innan halvtidsvilan mot Trollhät-
tan skadade sig Ljungskiles nyckelspelare 
Uba Charles. Efter en sen tackling av Troll-
hättans Johan Andersson haltade mittfäl-
taren av med en lindad fot. Efter matchen 
hade Erik Lund inga klara besked kring 
hans prognos. 

– Där kan vi också diskutera om det är gult 
eller rött. Han har ingen chans att ta bollen 
och tar bara vår gubbe, det känns surt. Vi får 
undersöka honom i veckan och se.

Under tisdagen kom beskedet att Uba 
Charles med största sannolikhet missar 
matchen mot Falkenberg.

– Efter att ha sett Uba Charles fot, så är 
vi säkra på att han inte kommer att spela på 
söndag, säger Jeff  Bagby, Ljungskiles medi-
cinsk ansvarig till Bohusläningen.

Under de minuter Uba Charles var på 
plan mot Trollhättan stod han för en stor-
artad insats. Spelaren som efter säsongen 
kommer lämna Ljungskile för spel i norska 
Lillestrøm låg bakom alla tre mål.

– Fantastisk, säger Erik Lund om Uba 
Charles insats i den senaste matchen. 

FAKTA

Inför Ljungskile – Falkenberg

Ljungskile är inför den 24:e omgången av Ettan 
södra tabellfyra med 42 poäng. Falkenberg innehar 
kvalplatsen till superettan och har fem poäng mer 
än Ljungskile.

Falkenberg har vunnit fyra av sina fem senaste 
matcher. I förra omgången slog hallänningarna 
Vänersborg med 1–0. Mittbacken och trotjänaren 
Tobias Karlsson drog på sig två gula kort och visa-
des ut, således är han inte med mot Ljungskile.

Det första mötet lagen emellan slutade 2–1 till Fal-
kenberg. Linus Tornblad gjorde Ljungskiles mål då.

Avspark 16.00 på söndag. 

GABRIEL OHLSSON
gabriel.ohlsson@edu.ljungskile.org

Nyckelspelaren missar 
toppmötet

LJUNGSKILE: Ridklubben har ännu 
en gång överklagat bygglovet av 
tennis föreningens padelhall. Den här 
gången till hovrätten där det troligtvis 
kommer kommer att dröja sex måna-
der innan ärendet prövas.

– Det är tråkigt att processen drar ut på 
tiden eftersom det dröjer innan byggandet 

Jeff Bagby tillsammans med Uba Charles som linkade av i paus med en lindad fot mot Trollhät-
tan. Foto: Gabriel Ohlsson

SPORT: Lyckornas Golfklubb fick ett 
rejält uppsving under pandemin. 
Nu kan man konstatera att trenden 
har vänt nedåt.

– Att hålla uppe de nivåerna förstod 
jag var omöjligt, säger klubbchefen 
Kimmo Holmquist. 
På Lyckorna Golfklubb beskriver man 
2020 och 2021 som “extremår”. Och inte 
på grund av pandemin i helhet, utan snara-
re följderna som den medförde. 

– Första coronaåret, i maj, märkte vi att 
det började strömma in folk på riktigt. Det 
är också då golfsäsongen drar igång, säger 
klubbchefen Kimmo Holmquist.

Han och resten av personalen välkom-
nade nya medlemmar med öppna armar. 
Ett angeläget problem, som han beskriver 
det, eftersom det gynnade klubben. Men 
om gamla medlemmar beskrev situationen 

som angelägen är inte lika självklar.
– Befintliga medlemmar tyckte inte det 

var bra. Banorna blev snabbt fullbokade 
och även sent in på kvällarna. Det fanns 
inget utrymme till att kunna spela spontan-
rundor, man var tvungen att boka sin tid 
långt i förväg. 

Varför folk fick upp ögonen för just golf  
under pandemin har han en tanke om.

– När folk inte kunde resa ville de ersätta 
det med något annat. Då blev golf  ett bra 
alternativ som man både hade nära till och 
lägligt nog spelades utomhus.

Men nu, ett år senare, kan man konstate-
ra att trenden har vänt nedåt.

– Trenden har sjunkit. Det innebär att vi 
är tillbaka till ett normalt flöde som vi hade 
2019, innan pandemin.  

Hur känner du över tappet?
– Att hålla uppe de nivåerna som var för-

stod jag att det inte skulle hålla. Allt är väl 

relativt när det gäller besvikelse, vem hade 
inte velat vara kvar där egentligen? Däre-
mot känner jag mig inte orolig.

I stället beskriver klubbchefen en annan 
oro. 

– Världsläget har förändrat läget. Frågar 
du mig om detta om två år kanske allt ser 
annorlunda ut. Just nu sticker inflationen, el- 
och matpriser går upp. Folk får mindre peng-
ar i plånboken och man kanske inte kommer 
kunna prioritera golf  i samma utsträckning.

Han fortsätter:
– Summa summarum kan det vara vik-

tigt att vi haft två bra år för att kunna kon-
tra med två dåliga år, men det kan vi bara 
spekulera kring, avslutar han.

SANNA SUNDBERG
sanna.sundberg@edu.ljungskile.org

Golfklubb i Ljungskile tappar 
medlemmar: “Trenden har sjunkit”

KULTUR: I folkvimlet på Bokmässan 
stöter Ljungskile Nyheters reporter 
på socialdemokraternas tidigare 
partiordförande och numera ambassa-
dören Håkan Juholt. 

Ett tema på Bokmässan i år är Sydafrika. 
Det är just därför som Håkan Juholt är på 
plats. Numera är han ambassadör för lan-
det, något han varit sedan 2020.

– Vi försöker nå ut till det unga  Sydafrika 
och knyta kontakt med unga människor. Sve-
rige har haft långa relationer med Sydafrika. 
I år är det faktiskt 60 år sedan  Oliver Tam-
bo talade på första maj i Göteborg. Men vi 
behöver knyta nya relationer med det unga 
Sydafrika. Jag som ambassadör försöker nå 
ut till så många unga som möjligt. 

Hur skulle du beskriva relationer-
na mellan Sverige och Sydafrika?

– De är väldigt goda. Sverige var det 
land som gav störst stöd i kampen mot 
apartheid. Under flera år betalade mer än 
halva deras civila budget, och det vet syd-
afrikanerna om. Men samtidigt är det en 
global värld nu och många stormakter är 
intresserade av Sydafrika. 

Den 11 september var det val i Sverige. 
Håkan Juholt följde valet och har själv varit 
aktiv i många år. 

– Jag uttalar inga partipolitiska uppfatt-
ningar, men jag är besviken till den delen 
att de frågor som gick fram kanske inte 
alltid bygger på solidaritet och gemenskap. 
Jag tror på ett samhälle där vi står upp för 
varandra, hjälps åt och formar en stark 
gemenskap. Inte där vi är motståndare till 
varandra. 

GABRIEL OHLSSON
gabriel.ohlsson@edu.ljungskile.org

Efter pandemins positiva påverkan på golfen har trenden sjunkit. Foto: Pressbild

kan sätta igång. säger Sten Jacobson, ordfö-
rande i Ljungskile tennisförening.

Föreningen har fortsatta planer på att 
bygga padelhallen, förklarar Sten Jacobs-
son, eftersom föreningen ser det som en ut-
byggnad och tillägg till verksamheten som 
tennisföreningen bedriver. 

Redan för ett och halvt år sedan bevil-
jade samhällsbyggnadsnämnden förening-
ens ansökan om bygglov av en padelhall. 
Ljungskile ridklubb överklagade sedan be-
slutet om bygglov till både Länsstyrelsen 
och Mark- och miljödomstolen.

Ridklubben är fortfarande mycket nega-
tiva till bygget.

– En av anledningarna till varför vi inte 
vill att det ska byggas en padelhall är för att 
vi är rädda för att ridklubben som förening 
måste minska ner på sin verksamhet. Vi är 
också rädda för att det kommer att bli en 
arbetsplats med maskiner som kommer att 
skrämma hästarna och påverka deras häl-
sa, säger Ing-Marie Uddén, ordförande, 
Ljungskile ridklubb.

Nu väntar cirka ett halvår innan Svea 
Hovrätt prövar fallet.

MARINA ERIKSSON FYHR
marina.eriksson.fyhr@edu.ljungskile.org

Padelhallen 
upp i domstol

Juholt på 
bokmässan

Håkan Juholt är numera svensk ambassadör i 
Syadrika. Foto: Gabriel Ohlsson

! Läs hela artikeln med Håkan 
Juholt på ljungskilenyheter.se
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NYHETER: Bohusläningens gransk-
ning av Ljungskile folkhögskola har 
mötts av skarp kritik – med anledning 
av att många inte känner igen sig i 
bilden som målas upp. Men tidningens 
ansvariga utgivare var aldrig tveksam 
över publiceringen.

– Vi måste gå in och stötta de svaga, 
säger Gunilla Håkansson. 

Granskningen av Ljungskile folkhögskola, 
som Bohusläningen valde att publicera i tre 
delar, har väckt starka reaktioner hos allt 
ifrån tidigare och nuvarande deltagare till 
personal och utomstående. Kritiken hand-
lar framför allt om att man inte känner igen 
sig i det som skrivs i artiklarna. 

Bohusläningen valde att basera gransk-
ningen på röster från två elever, varav en 
anonym. Även en tidigare avskedad lärare 
medverkar. Samtliga tre gick ut med att re-
ligiöst tryck förekommer på skolan, samt 
riktade kritik mot bedömningssystemet 
som skolan använder sig av. 

Gunilla Håkansson, ansvarig utgivare på 

Bohusläningen, fångade upp ett citat hon 
sett i en berörd tråd på Facebook:

– Jag skulle vilja vända på uttrycket “bara 
för att det är en rutten tomat i korgen be-
tyder det inte att hela affären är värdelös”, 
säger hon och utvecklar:

– Vi säger att det finns 250 elever. En av 
dem blir mobbad och resterande 249 vet 
inte om det,  innebär det då att vi inte ska 
granska det? Jo, det tycker jag att vi ska, för 
vi har rollen att stå upp för de svaga.

Den sparkade läraren är den enda lä-
raren som får komma till tals i artikeln. I 
de två första delarna av granskningen be-
nämns han endast som “den tidigare lära-
ren” och det är inte förrän i den tredje och 
sista delen som det framkommer att han 
blivit avskedad från skolan. Något som Gu-
nilla Håkansson menar att hon inte tänkt 
på.

– Det har jag faktiskt inte reflekterat över, 
säger hon.

Om Wiveca Ström, som skrivit artikeln, 
har pratat med fler lärare på skolan har 
hon inte koll på.

– Jag vågar inte säga hur hon arbetade 

där, men den som har kommit till tals är 
ju rektorn. 

Och den nämnda rektorn, Martin Cal-
lermo, tycker att det är en tveksam publi-
cering.

– Jag är förvånad över att artikeln ens 
skrevs med tanke på de källor man utgått 
ifrån och de intervjuer som gjorts med re-
presentanter från skolan och Hällebergs-
församlingen – där båda parter tydligt 
dementerar uppgifterna. Jag är också lite 
förvånad över kvalitén på journalistiken i 
artiklarna, säger han och utvecklar:

– Rubriksättningarna stämmer illa ihop 
med innehållet i artiklarna. Det står till ex-
empel massiv kritik, och källorna är egent-
ligen en namngiven och en anonym delta-
gare, det känns missvisande.

Men Gunilla Håkansson håller inte med. 
I stället tycker hon att man pratat med till-
räckligt många personer. Dessutom menar 
hon nu, några dagar efter att hela publice-
ringen släppts, att en till deltagare ställt upp 
som källa.

– Jag tycker att om tre elever upplever att 
de utsatts för religiöst tryck så kanske det 

är så att de har upplevt det. Därmed säger 
jag inte att alla elever har upplevt det, säger 
hon.

I artiklarna anklagar den avskedade lära-
ren skolan för bland annat diskriminering 
och ett fallerande betygssystem, som han 
anser hanteras odemokratiskt. Martin Cal-
lermo kan inte uttala sig i detalj om per-
sonal- och deltagarärenden, men uppsäg-
ningen blev till slut en rättslig process som 
slutade med förlikning.

– Det är inte med lätthet som man av-
skedar en medarbetare enligt svensk arbets-
rätts regelverk, så det fanns grund att det 
ledde dit det ledde, säger Martin Callermo.

I diskussionstrådar på Facebook är lära-
ren en av personerna som haft en aktiv roll. 
När hela granskningen publicerats valde 
han själv att lägga ut ett inlägg i gruppen 
“Detta händer i Ljungskile”. Förutom att 
länka till artikeln skrev han även att man 
kan kontakta honom om man har frågor 
gällande skolan, vilket som utomstående 
kan tolkas som att han har en egen agenda. 
Men det tror inte Gunilla Håkansson. 

– Det var ett par år sedan och han har 

“hunnit landa” i det. Det känns inte som 
han har någon vinning på det.

Hon tvekade aldrig att publicera.
– Vi visste innan att det skulle bli en stark 

reaktion på detta. Jag, nyhetschefen och 
den skrivande journalisten Wiveca Ström 
gick igenom innehållet noga. Då kände vi 
att eleverna fått lyfta sin version och rek-
torn fick svara på det.

Återigen trycker hon på citatet om toma-
ten i korgen och att Bohusläningen tog sitt 
ansvar genom publiceringen.

– Det är så jag resonerar, att vi måste 
gå in och stötta de svaga. Däremot ska vi 
inte tysta de andra eleverna, vilket vi fak-
tiskt inte gjort då vi lyft att många är nöjda 
också.

Uppdatering: Den avskedade lärarens namn har 
tagits bort.

 

SANNA SUNDBERG
sanna.sundberg@edu.ljungskile.org

Bohusläningen svarar på         kritiken efter granskningen av 
Ljungskile folkhögskola:           “Vi måste gå in och stötta de svaga”

Bohusläningens ansvariga utgivare Gunilla Håkansson svarar på kritiken som väckts efter att tidningen granskat Ljungskile folkhögskola.

FOLK: Åldern är bara en siffra. Den 
devisen lever Lisa Åström och Inga 
Myrhberg upp till. Under Bokmässan 
är det full rulle för duon.

Under torsdagsmorgonen öppnades por-
tarna till den 38:e upplagan av Bokmässan 
i Göteborg. Köerna var långa innan männ-
iskorna släpptes in. Två av besökarna var 
Lisa Åström, 85, och Inga Myhrberg, 83.

– Jag skulle tippa att detta är 25:e gång-
en, säger Lisa Åström. Jag har alltid varit 
intresserad av att läsa litteratur. Jag läser i 
stort sett allt, helst historiska romaner eller 
biografier. Klassiskt också naturligtvis.

Duon sitter och pustar ut vid ett bord. De 
har precis lyssnat på den ukrainska förfat-
taren och litteraturhistorikern Oksana Za-
buzjko från Kiev. 

– Det var väldigt intressant, samtidigt kan 
man säga så här: det är svårt, deras engel-
ska är inte sån att man inte förstår den men 
man får vara fokuserad för att uppfatta vad 
de säger, säger Lisa Åström och fortsätter:

– Samvaron gör att vi kan diskutera litte-
raturen. Det blir mer och mer samhällsde-
batt här på mässan. Det är mycket inslag av 
inrikes- och utrikespolitik, det är vi också 
intresserade utav båda två. 

De har varit med förr och vet hur de ska 
ta sig igenom fyra dagars mässa. Någon 
lugn och ro blir det inte. 

– Vi går på något hela tiden och tar en 
kort paus för fika och lunch. Men vi är 
igång hela tiden. Det är inget märkligt för 
oss, säger Lisa Åström

– När man har guldkortet får man gå in 
i loungen. Det är lite avskilt, man får sit-
ta ner och får kaffe, sen har vi smörgåsar 
med oss. Det är lite lugn och ro, fyller Inga 
Myhrberg i. 

Bor ni i Göteborg? 
– Jag gör det, säger Lisa Åström. 
– Jag bor i Bollnäs. Lisa har bott i Bollnäs 

också, det är därför vi känner varandra.
Hur länge har ni känt varandra?
Femton…,säger Lisa
– Nej, nej, nej, avbryter Inga. Åtminsto-

ne sedan 2000.
Utöver Bokmässan ska teatern besökas 

på fredagkväll. Dessutom ska Inga passa på 
att träffa sitt barnbarn som började studera 
på Balettakademien i Göteborg.

2020 var mässan inställd och i fjol ge-
nomfördes mässan i hybridform.

– Vi var faktiskt här förra året, på hybrid-
mässan. Vi klarar oss inte utan, det är en 
höjdpunkt på året, säger Lisa Åström.

 
GABRIEL OHLSSON

gabriel.ohlsson@edu.ljungskile.org

Stammisarna på 
Bokmässan: ”Är 
igång hela tiden”

Bilder: Nikolaj Jalamaa
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Sverige har under en tid legat efter 
i räntehöjningarna och nu agerar 
Riksbanken genom att höja styrrentän 
med en hel procentenhet.
En viktig bidragande orsak är den 
höga inflationen. Detta är den högsta 
höjningen på 30 år.
Ljungskile Nyheter träffade därför folk 
i centrum och tog reda på hur de gör 
för att minska sin elförbrukning.

ENKÄT

Hur minskar du din elförbrukning?

Kristina Munters 

– Vara extra noga med att släcka lampor. 

– När jag inte är hemma drar jag ur kon-
takter. 

David Hallman

– Jag har bundet elavtal.

– Jag har skaffat en värmepump för att 
 hålla ner kostnaderna.

Åsa Karlsson Forell

– Jag tar oftast cykeln istället för bilen. 

– För att driva elen hemma har vi solceller 
på taket.

Birgitta Abrahamsson

– Jag har bundet elavtal.

– Jag tänker på att släcka lampor i rummen 
där man inte är.

Linn Ramstedt

– Jag har börjat med att justera värmen 
med att sänka några grader.

– Tar en kort dusch istället för att bada 
badkar.

MARINA ERIKSSON FYHR
marina.eriksson.fyhr@edu.ljungskile.org


