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Uttagen till landslaget
Jens Wålemark känslosam över sonens nya 
framgångar. 
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C tappar i kommunen

Så röstade Ljungskileborna
LN har det preliminära valresultatet från 
Ljungskiles fyra valdistrikt.
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Bristen på   pellets kan slå hårt mot villor
Priset för en pall pellets har ökat kraftigt den senaste    tiden. Foto: Privat Timothy Helander har märkt av prisökningen. Foto: Linus Helsing

Prognosen visar rekordhöga elpriser 
inför kommande vinter. Många villa-
ägare har tidigare lyckats hålla nere 
sina värmekostnader med hjälp av att 
elda i sina kaminer – men nu slår även 
prisökningen till för ved och pellets.
– Folk hamstrar och nackdelen blir 
att vi får säga nej till kunder som vill 
köpa, säger Jörgen Olsson på Lind-
vedens Byggvaruhus i Trollhättan.

Många villaägare har med hjälp av att byta 
energiform från el till pelletskamin lyckats 
hålla nere sina kostnader för att värma upp 
sina hushåll under vinterhalvåret. Men till 
följd av skenande elpriser runt om i Euro-
pa och Sverige har efterfrågan efter upp-
tändningsprodukter så som pellets, ved och 

träbriketter ökat kraftigt och leverantörer 
har svårt att möta efterfrågan.

– Vi säljer just nu bara till återkommande 
kunder och har fått sätta ett maxtak på två 
pallar per hushåll, säger Jör-
gen Olsson,  delägare på Lind-
vedens Byggvaruhus.

PRISET FÖR EN pall pellets har 
ökat kraftigt den senaste tiden. 
Som privatperson fick man ti-
digare betala cirka 2700 kro-
nor, och i dag ligger priset på 
närmare 4500 kronor. Då ska 
det tilläggas att man som vil-
laägare förbrukar ungefär sex 
pall pellets per år. 

– Från och med augusti har priset på pel-
lets ökat med över 40 procent och vi ser en 

fortsatt ökning, säger Jörgen Olsson.
Timothy Helander jobbar som IT-tekni-

ker i Ljungskile och bor i ett äldre hus på 
en gård. Förra ägaren gjorde om vedspisen 

i villan till en pelletspanna 
och han börjar nu känna 
av prisökningen. För att dra 
ner på värmekostnaderna 
försöker han använda mer 
av den naturliga värmen.

– Vi har sol rätt in i var-
dagsrummet och försöker 
hålla kvar den värmen i hu-
set så gott det går, men det 
blir svårt på vintern, säger 
Timothy.

PRISÖKNINGEN AV PELLETS ökade redan förra 
året men inte i den skenande takt vi ser nu. 

Många villaägare bunkrade upp redan då 
för att klara sig – och så även Timothy.

– Vi köpte på oss en del pellets redan för-
ra året så jag tror vi klarar oss denna vinter, 
men vi får väl se framöver, säger han.

Leverantörerna på marknaden har svårt 
att möta den stora efterfrågan och på grund 
av det ökade trycket hos kunderna har man 
svårt att levera pellets till hushållen. Detta 
kan leda till att butikshyllorna står tomma 
för produkter så som pellets, ved och träbri-
ketter i vinter.

– Vi har svårt att få hit pellets från leveran-
tör och allt som kommer är uppbokat. Vi fick 
hit en leverans i tisdags som redan var reser-
verad av stammisar, säger Jörgen Olsson.

LINUS HELSING
linus.helsing@edu.ljungskile.org

”Priset på pellets 
ökat med över 
40 procent och 
vi ser en fortsatt 
ökning”

JÖRGEN OLSSON

Lokal journalistik 
är viktigt!

Hösten är kommen vilket innebär att 
Ljungskile Nyheter är tillbaka! Om jag ska 
tala för mig själv, och för majoriteten av 
mina klasskamrater, är redaktionsveckor-
na där vi arbetar med Ljungskile Nyheter 
bland det roligaste på den journalistiska 
utbildningen. 

ATT FÅ BIDRA med skarp och närproducerad 
journalistik för er som bor i samhället är 
något vi alla brinner för – och något 
vi framför allt tycker är väldigt 
roligt. Den lokala journalistiken 
har sannerligen sin charm, och 
är ett härligt avbrott från de 
stora riksnyheterna. 

NÄR JAG KLEV in på folkhög-
skolan hade jag som mål att 
bli en reporter som behärskar 
det journalistiska hantverket, 
bemästrar konsten att vara en 

berättare och vägleda allmänheten i ny-
hetsflödet med det som är relevant. När 
mindre än ett år av utbildningen nu åter-
står vill jag ändå tro att jag och mina klass-
kamrater kommit en lång bit på den vägen. 

JAG SKULLE ÄVEN vilja passa på att tacka er 
Ljungskilebor, som i varje intervju och 
möte alltid är tillmötesgående mot oss som 

jagar nyheter. Det glädjer oss att ni ver-
kar uppskatta det vi gör!

DET ÄR MED dessa ord som jag 
välkomnar er till höstens första 
nummer av Ljungskile Nyhe-
ter – där ni bjuds på en hel del 
valrelaterade nyheter, men även 
lite smått och gott – som Jens 
Wålemarks glädje över sonens 
landslagsuttagning.

God läsning!

INTRO

Sanna 
Sundberg

Helena 
Fredriksson
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I onsdags presenterade Janne Andersson 
landslagstruppen inför de två avslutande 
matcherna i Nations League mot Serbien 
och Slovenien. Många återbud möjlig-
gjorde för skrällar – Patrik Wålemark blev 
en av dem, Mikael Ishak en annan. Patrik 
Wålemark har tagit en annorlunda väg 
till landslaget. Den som inte går igenom 
akademier och provträningar med proffs-
klubbar. Från Qviding till Häcken och 
därefter till Feyenoord i nederländerna. 
Eller som hans pappa Jens sa till Ljung-
skile Nyheter:

– Jag hade en stark tro på att det för ho-
nom var en lika bra väg att gå, just efter-
som han inte var lika tidigt utvecklad som 
många andra spelare när han var 14-15 
år. Han behövde några år till på sig.

Nu har förvisso Patrik aldrig spelat i 
Ljungskile SK som två generationer före 
honom gjort. Det skulle dock förvåna mig 
om han inte sparkat boll på Rosenvägen. 
Men visst betyder detta något för samhäl-
let.

NI HAR LÄST det förr, Åshöjden-sagan om 
Ljungskile. När klubben klättrade från 
gärdsgårdsseriena 
till allsvenskan un-
der 90-talet. Mycket 
tack vare bröderna 
Wålemark. Bo, Jör-
gen och Jens, där 
den sistnämnde är 
pappa till den nyss 
uttagna landslags-
mannen.   

Farbror Bo kommer säkerligen få posi-
tiva kommentarer när han fortsätter att 
dela ut post i samhället – där han för öv-
rigt står som staty.

Bröderna visade att det gick, att ing-
enting var omöjligt. I en artikel med 
 Aftonbladet för några år sedan sa Bo 
 Wålemark: “Vi reflekterade aldrig, vi 
bara körde”. Kanske förde Jens Wåle-
mark samma gener vidare till sonen Pat-
rik. För den senaste tiden har han bara 
kört och kört och kört. Häromveckan 
spelade han 70 minuter mot Lazio på 
Stadio Olimpico i Europa League. I den 
nederländska ligan har yttermittfältaren 
startat med att göra ett mål och två assis-
ter på fem matcher. 

PÅ LANDSLAGETS PRESSTRÄFF beskrev för-
bundskaptenen Janne Andersson honom 
som en ”coming man” och motiverade 
vidare:

– Han har intressanta offensiva egen-
skaper i första hand med en bra vänster-
fot där han kan bryta in och slå pass och 
göra mål. Han är en spännande spelare.

Bröderna nådde aldrig landslaget, så 
redan där har Patrik passerat sina släk-
tingar. Vem som har högst status i sam-
hället vet jag inte.

Men. 
Ljungskiles fotbollstokiga tjejer och 

killar har nu en ny Wålemarkare att se 
upp till – en ny Wålemarkare att sträva 
mot. Kanske sluts cirkeln i framtiden i 
Ljungskile. Men först ska Patrik sätta sitt 
avtryck på den stora scenen. 

GABRIEL OHLSSON
gabriel.ohlsson@edu.ljungskile.org

Janne Andersson tog ut Patrik Wåle-
mark till det svenska landslaget för 
första gången någonsin.
Efter uttagningen var LSK-profilen, 
tillika pappa Jens Wålemark känslo-
sam.
– Det är på något sätt det högsta 
målet du kan nå inom svensk fotboll, 
säger han till Ljungskile Nyheter.

Svenska fotbollslandslagets förbundskap-
ten, Janne Andersson, tog vid lunchtid på 
onsdagen ut truppen till landslagets två av-
slutande matcher mot Serbien och Slove-
nien i Nations League. I truppen återfinns 
för första gången Patrik Wålemark som har 
en koppling till Ljungskile. Han är son till 
Jens Wålemark som är en av de tre fotbolls-
bröderna (Bo, Jens och Jörgen) som repre-
senterat Ljungskile SK.

Patrik Wålemark har däremot aldrig spe-
lat i LSK utan började sin fotbollskarriär i 
Qviding.

När Ljungskile Nyheter når pappa Jens 
Wålemark strax efter att Janne Andersson 
avslutat sin presskonferens är den tidigare 

LSK-profilen känslosam.
– Det är på något sätt det högsta målet 

du kan nå inom svensk fotboll. Han har ju 
tagit det här steg för steg – även om det har 
gått väldigt fort. Han är fortfarande väldigt 
ung, men har redan tagit sig 
väldigt långt. Det är ett kvit-
to på att han gör det bra, sä-
ger Jens Wålemark.

VIDARE MENAR JENS att han 
är lite förvånad över den 
snabba utveckling som so-
nen haft – genom Qviding, 
vidare i BK Häcken, till att 
i dag spela för nederländska 
Feyenoord. Samtidigt hade 
han hela tiden en stark tro på att det var 
rätt väg att gå.

– Eftersom Patrik inte var lika tidigt ut-
vecklad som många andra spelare när han 
var 14-15 år behövde han några år till på 
sig. När han väl hade vuxit ikapp har det 
inte funnits något som bromsat honom, och 
det har gått rätt hela vägen. För att sedan 
ta nästa steg handlar det om att du faktiskt 

ska lyckas där du är. Jag är så glad över att 
det gått bra hela tiden, och att det fortsätter 
gå bra.

Hur långt hoppas du att han kan gå?
– Han har väl nästan kommit så långt 

som jag kan hoppas. Sedan 
finns det alltid steg att ta, 
men varken jag eller Patrik 
har någon gång pratat om 
vad nästa steg kan vara. Så-
dana frågor ställer inte Pat-
rik till själv, utan han tar det 
vecka för vecka och så får 
han se vilka möjligheter som 
dyker upp.

På tio U21-landskamper 
har det blivit fyra mål för yt-

termittfältaren. Nu får han alltså chansen i 
A-landslaget.

GABRIEL OHLSSON
gabriel.ohlsson@edu.ljungskile.org

NIKOLAJ JALAMAA

nikolaj.jalamaa.salinas@edu.ljungskile.org 

Första    Wålemark i Blågult
Patrik Wålemark, med koppling till Ljungskile, tog ut     i landslagstruppen under onsdagen. Foto: Nikolaj Jalamaa

FAKTA

Blågults trupp till  
Nations League
MÅLVAKTER: Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt, 
Andreas Linde

BACKAR: Joel Andersson, Ludwig Augustins-
son, Filip Dagerstål, Isak Hien, Edvin Kurtulus, 
Victor Lindelöf, Martin Olsson, Aiham Ousou, 
Daniel Sundgren.

MITTFÄLTARE/FORWARDS: Jens Cajuste, Viktor 
Claesson, Anthony Elanga, Emil Forsberg, 
Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mikael Ishak, 
Jesper Karlström, Dejan Kulusevski, Kristoffer 
Olsson, Robin Quaison, Mattias Svanberg, 
Patrik Wålemark. 

Wålemark ny idol för 
Ljungskiles fotbollstokiga

”Det är på något 
sätt det högsta 

målet du kan 
nå inom svensk 

fotboll” 
JENS WÅLEMARK

KRÖNIKA
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Ljungskileborna har nu varit vid 
valurnorna och röstat och mycket 
har ändrats över en mandatperiod. 
Centerpartiet är ett av de partier som 
sticker ut mest i de fyra valdistrikten 
som Ljungskile Nyheter har samman-
ställt. 

Ljungskile Nyheter har sammanställt det 
preliminära valresultatet från Ljungskiles 
fyra olika valdistrikt. Det gäller Berg-Sim-
mersröd, Hälle-Skafteröd, Lyckorna-Grin-
neröd och Ulvesund-Resteröd-Vassbovik. 
Om man jämför siffror från valet 2018 och 
valet 2022 till riksdagen kan man fastställa 
att Centerpartiet gör ett stort tapp i Ljung-
skile. Från att tidigare ha fått över 9 procent 
av Ljungskiles röster och därmed haft ett 
större förtroende här än i riket, har de i år 
tappat nära 2,5 procentenheter. Ljungskile 
ger därmed Centern ett mindre förtroende 
än vad riket gör som just nu har 6,7 procent 
enligt de preliminära beräkningarna. 

SOCIALDEMOKRATERNA HAR TVÄRTEMOT Centern 
en stark uppgång i Ljungskile. Här ökar 
partiet med över 4,5 procentenheter, men 
ligger fortfarande långt under de prelimi-
nära siffrorna från riket i stort som just nu 
visar att Socialdemokraterna får 30,5 pro-
cent av svenska folkets röster. 

Den starka trend som Kristdemokrater-
na har haft i de fyra valdistrikten verkar 
stå kvar men med en viss minskning. KD 
tappar drygt en halv procentenhet men står 
sig fortsatt starkt i jämförelse med hur riket 
röstade, där de just nu har fått 5,4 procent 
av rösterna.

I kommunvalet är Centerpartiets ned-
åttrend ännu tydligare. Här tappar partiet 
över 3,5 procentenheter i jämförelse med 
valet till kommunfullmäktige 2018. Det är 
tillsammans med Liberalernas tapp, de två 
mest utstickande negativa förändringarna 
där Liberalernas tapp är snäppet mindre, 
med 2,9 procentenheter.

 

UDDEVALLAPARTIET ÄR DEN stora vinnaren i 
Ljungskilebornas val till kommunfullmäk-
tige. De ökar med över 3 procentenheter 
i det preliminära valresultatet. Även Krist-
demokraterna och Socialdemokraterna går 
framåt med drygt 2 procentenheter var-
dera. Flest röster från Ljungskileborna fick 
just Kristdemokraterna med 17,13 procent. 

Valresultatet till riksdag, region och 
kommun är ännu inte fastställt och väntas 
vara färdigräknat senare i veckan. Notera 
också att det inte är Uddevalla kommuns 
röster som visas i diagrammen utan de 
fyra valkretsarna Berg-Simmersröd, Häl-
le-Skafteröd, Lyckorna-Grinneröd och Ul-
vesund-Resteröd-Vassbovik som samman-
ställts.

HUGO NITHANDER
hugo.nithander@edu.ljungskile.org

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

LN:s sammanställning visar – 
så har Ljungskile röstat i valet 2022

Källa: Valmyndigheten

Källa: Valmyndigheten

Centerpartiet är ett av partierna som 
ställer sig positiva till bygget av den 
nya skolan i Ljungskile. 
Men ordförande Per Öfverman stör sig 
på ordvalet.
– För det första ställer vi oss inte bak-
om begreppet “megaskola”, säger han.

Grundskolan som planeras i Ljungskile har 
tagits emot med skarp kritik. Anledningen 
är på grund av att den anses bli för stor, 
och även att man tror att trafiksituationen 
kommer bli ohållbar. Men Centerpartiets 
ordförande Per Öfverman håller inte med.

– Vi ser att det är positivt för Ljungskile. 
Skolan kommer bli stor, men den kommer 
också bestå av olika byggnader med flera 
stadier.

Trots att skolan planeras för över 1 000 
elever och därmed kan bli en av de större i 
Sverige tar han avstånd från begreppet “me-
gaskola”, som skolprojektet blivit känt som.

– För det första gillar vi inte begreppet 
och det är inget vi ställer oss bakom, säger 
han och utvecklar:

– Formuleringen är helt enkelt inte rätt-
vist. Det signalerar att det är en megaskola, 
vilket det inte är. Det är inte så att alla elev-
er kommer leka på samma skolgård och jag 
vänder mig emot det begreppet.

MED FACIT I hand kan man efter söndagens 
val konstatera att Centerpartiet har tappat 
röster i Ljungskile sedan valet 2018. Om 
skolfrågan är en bidragande faktor till ned-
gången vill han inte spekulera i, men säger 
följande:

C-ordföranden 
ställer sig mot
begreppet 
”megaskola”

Lars Eckerdal lämnar tjänsten som polis-
områdeschef i Fyrbodal. Foto: Polisen

Polisområdes-
chefen lämnar 
Fyrbodal
Under måndagen meddelade polisen 
att Lars Eckderdal lämnar rollen som 
polisområdeschef i Fyrbodal. Vem 
som efterträder är i dagsläget oklart.

Det blir flera nya chefer i region Väst. 
Bland annat står det klart att Lars  Eckerdal 
lämnar tjänsten som polisområdeschef  i 
Fyrbodal. Tjänsten som han haft sedan 

2018 lämnar han vid årsskiftet. Istället blir 
han ny chef  för regionkansliet. 

Först var han tillförordnad chef  innan 
han blev fast anställd.

Vem som blir Lars Eckerdals efterträd-
are i rollen som polisområdeschef  är inte 
bestämt än

GABRIEL OHLSSON
gabriel.ohlsson@edu.ljungskile.org

– Jag vet inte hur stort motståndet är mot 
skolan. Jag har sett grupper på Facebook 
och lite annat, men jag vill inte spekulera 
vidare i frågan.

Uddevallapartiet är ett av partierna som 
tydligt tagit ställning emot bygget av skolan. 
Och till skillnad från Centerpartiet kunde 
man se en kraftig ökning i just Ljungski-
le efter valet. Om det har ett samband är 
ännu svårt att svara på, men när  Ljungskile 
Nyheter pratade med partiets Caroline 
Henriksson tidigare i veckan var hennes 
uppfattning att ställningstagandet vägde 
tungt.

Men Centerpartiet valde alltså i stället att 
engagera sig mer i annat. 

– En hjärtefråga för oss har varit att ut-
veckla Ljungskilegården som ligger mitt i 
byn. Vi tror det hade kunnat bli en riktigt 
fin mötesplats för lokalbefolkningen. Det är 
inget fel på den i dagsläget, men den hade 
behövts rustas upp.

Om hjärtefrågan var att rikta fokus åt 
fel håll är ännu en sak som Öfverman inte 
vill spekulera i – i alla fall inte innan val-
resultatet har analyserats djupare.

SANNA SUNDBERG
sanna.sundberg@edu.ljungskile.org

Per Öfverman anser inte att den nya skolan bör kallas ”megaskola”. Foto: Moa Roos
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Nästa nummer kommer fredagen den 23 september.

Jakob Lejegård, 29 år, Lyckorna.

– Nej, det kommer jag inte. Jag är nyinflyt-
tad här och håller fortfarande på att inreda, 
så att det ska gå att bo där överhuvudtaget.

– Min mamma brukade ta in björkris och 
sätta i färgglada fjädrar och ställa ut pum-
por på trappen. Det var trevligt! Jag gillar 
färger. 

– Nej, jag gör inte det. Förra julen fick jag 
en tomte. Den ska jag väl ställa ut i jul, an-
nars brukar jag ställa ut en lykta när det 
börjar bli mörkt. Men det gör jag för min 
mamma som har gått bort. 

Eva Karesund, 78 år från Resteröd 
tillsammans med barnbarnen Han-
na, 2,5 år och Nora 4,5 år. 

– Jag har köpt höstastrar, ingenting förutom 
det. 

– Det är att samla vackra höstlöv att lägga 
utomhus när de skiftar i färg. 

– Jul och påsk blir det alltid lite grann. Un-
der påsken blir det påskris med fjädrar och 
ägg och så har jag lite tuppar och kycklingar 
som kommer fram. 

Emelie Ottosson, 39 år, Stenungsund

– Nej, kanske byta ut lite kuddar. Ljung 
brukar jag ställa ut och någon liten kruka 
på altanen. 

– Det skulle väl vara att fortsätta dekore-
ra med blommor och plantera de som hål-
ler till hösten. Även belysning. Nu är det ju 
dyrt med el, men det är mysigt med lyktor 
och man kan köpa lite fina ljus, eller så har 
man kanske redan i sitt förråd. 

–  Ja,det gör jag lite grann. 

Leif  Nelin, 72 år, Ljungskile. 

– Ja, ljung och krysantemum för trappan. 
Jag dekorerar mest utomhus. 

– Solrosor. De är stora och de är nyttiga 
och är bra för fåglar.

– Ja, frugan också. Vi gör det tillsam-
mans. Det blir vid jul, påsk och midsom-
mar. Vid högtider. 

REBECKA BLOCK
rebecka.block@edu.ljungskile.org

Frågor 
på stan

Kommer du att höstpynta?

Vad är ditt höstdekorationstips?

Brukar du pynta vid de andra årstider-
na?

Ljungskile Nyheter träffar folk i 
centrum och ställer frågor om höstde-
koration. 


