
där man gör

BRA affärer! 
Vi har lägsta matpriserna
i Lysekils kommun och Bohuslän

enligt PRO:s undersökning

Välkommen till 
en större och 

spännande affär!
ÖÖppppeett:: MMåånn--FFrree 99--2200

LLöörr--SSöönn 99--1199

Ring
0523-121 00
www.tvg.nu

Söker du 
tandläkare?
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Annonsera 
du 

också!
Ring 0523-66 70 51

           

2014    Årg 110    Nr 76 Onsdag Lösnummer: 20:-21 maj

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

NÅR ca 25.000 LÄSARE!
BOKA 

ANNONS!
Kontakta Agneta Didrikson

adidrikson@hotmail.com

Utkommer i juni!

butik

90 ÅR TILL ER TJÄNST!

Kontorsvägen 4  453 41 Lysekil 
tel. 0523-184 50, fax 0523-184 59

 
  

Naturliga lockar tack vare 
kvadratformen. Keramisk 
beläggning. Extra lång 
sladd på 2,8m.

Locktång 
OBH Nordica

Ord. pris: 299:-  

Välkommen till elkedjan i Lysekil

Butik & Teknik
RÄTT VAROR TILL RÄTT PRIS!

Vi installerar allt i el
Öppet: Mån – fre 9.30-18.00,  

Lör 10.00–14.00

399:-

Christer
Andersson

Vill du försäkra dig själv, din 
familj och din bostad? Jag hjälper 
dig med alla dina försäkringar. 
Ring mig på 0523-128 50 eller 
070-570 32 06.

Ditt försäkringsombud i

Lysekil och Sotenäs

christer.andersson@lansforsakringar.se

Ring när det 
passar dig, även 

kvällar och 
helger.

 
  

    

ÖPPET:   Tis-Tors 10–17  •  Fred 10–18.30 
Lörd 10–14  •  Övriga dagar STÄNGT • 

NYA ÖPPETTIDER:

Välkomna! Välkomna! 
Tel. 0523-100 04

Gilla oss på 
FACEBOOK!
Sök på Bengts Fisk i Lysekil

Nöjd kund Garanti!
Pengarna tillbaka om 

Du inte är nöjd!

�����
�	��
�����

Hel makrill 39:-/kg Hel rödtunga 79:-/kg

Räkmacka 49:-/st

    

�������

 �������������
�����
�����������������

Kungsgatan 49A, Lysekil  Tel. 0523-61 10 12

VECKANS KLIPP!
SJÖSALA MARIEDAL
28" klassisk damcykel med 3-vxl Shimano Nexus. Komplett utrustad 
vardagscykel med en ramdesign som ger dig en upprätt och bekväm 
sittställning. Färger: Vit och svart.
Ramstorlek 51 cm.

ORD. PRIS 3.999:-

GÄLLER TORS-SÖN
SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

Ingemar Ask (t.v) och Kent Hallberg (t.h)har drivit Lysekils Trä sedan 35 år tillbaka i Fiskebäck och stannar nu kvar i företaget tills de vill varva ner och gå i pension. Företaget har
köpts av familjeföretaget Harås Byggvaror i Stora Höga. I mitten ses vd John Davidsson som kommer att vara på plats en dag i veckan tills en ny platschef utses till hösten. 

Foto: Ahlbin Gustafsson

Ny ägare på Lysekils Trä
Harås Byggvaror i Stora Höga har köpt företaget i Fiskebäck
Lysekils Trä har fått ny ägare sedan Harås Byggvaror – ett över 100
gammalt familjeföretag i Stora Höga – har köpt företaget och dess an-
läggning i Fiskebäck.

– Lysekils Trä ett fint och välskött företag som är välkända för service och kvali-
tet, därför är vi glada över att överta både verksamhet och personal, säger John Da-
vidsson, vd för Harås Byggvaror AB.

Se sidan 8

Moderatpolitiker
i Lysekil hotad
Socialdemokraterna har fått valaffischer 
nedslängda och vandaliserade
Socialdemokraterna har fått valaffischer
nedslängda och vandaliserade.
Ett allvarligt hot har riktats mot Olle

Fjordgren (M) via Facebook.
– Det är djupt beklagligt och upprö-

rande när man går till angrepp mot de-
mokratin, säger Anders Buhlin, poli-
schef i Lysekils kommun.

Se sidan 9

Cruisingen i Lysekil
blir dokumentärfilm
”Ingen sommar utan krom”
Cruisingen i Lysekil på midsommar, som
rädda kvar av föreningen Lysekil i våra
hjärtan, blir nu en dokumentärfilm.
På onsdagen släpptes en kampanjtrai-

ler om filmen på internet och nu ska minst
30.000 kronor samlas in för att säkra pro-
jektet.

Se sidan 8

Utpost Hållö vill
ha kommunal
borgen för VA

Se sidan 7

Ny våg av 
klotter över 
Lysekil
Se sidan 9

Brodagen med
kosläpp lockade
mycket folk
Se sidan 11

Tog cyklarna
från Norge till

Spanien
Se sista sidan

Brastadbo
framställde 
narkotika
Se sidan 9

Västtrafik satsar
på persontrafik

på Lysekilsbanan
Se sidan 9
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– Politiskt fristående
ortstidning –
Chefredaktör och
ansvarig  utgivare:
Helge Gustafzon

Utkommer i Lysekil 
och angräns ande tätorter 
månd., onsd., torsd.,

och fredag em. 
Sotenäs, Munkedal och övriga 

landet tisdag, torsdag, 
fredag o lördag.

Tidningshuset Rosviksgatan 9
453 30 Lysekil

Kontoret stängt lördagar
Tel 0523/66 70 80
Telefax redaktion
0523/66 70 98

Telefax annonsavdelning 
0523/66 70 99

E-mailadresser:

Annonser:
annons@lysekilsposten.se

Annonsmanus senast kl.15.00 vardag
innan tidningen utkommer i Lysekil tätort.

Redaktionellt material:
redaktion@lysekilsposten.se

www.lysekilsposten.se
Redaktionen ansvarar inte för insänt, 
ej beställt material. Ev vinstskatt vid 
tävlingar i LP betalas av vinnaren.

Lysekilsposten AB 2014

———————————
Om LP uteblir:

i LYSEKIL
�� 66 70 92 kl 18.00–18.30

CENTRALA BRASTAD
�� 070-579 87 56 kl 19.00-19.30

GRUNDSUND
�� 218 86 kl 19.00-19.30

MUNKEDAL
�� 0522-64 25 20

SOTENÄS
�� 0522-64 25 20

  LP
i  

     
 

 

   

AALLLL TTRRÄÄDDFFÄÄLLLLNNIINNGG

    

TRÄDAKUTEN AB
för all trädfällning, beskärning,

bit för bit-nedtagning, bort-
forsling. Försäkring. F-skatt. 
Gratis kostnadsförslag 

ring Henrik 0705-15 70 99

 

 

Trädfällning 
Trädgård
Innehar F-skatt, 

försäkring 
0768-41 45 95

TTRRÄÄDD && TTRRÄÄDDGGÅÅRRDD

    
 

  

 

Vi har lokal att hyra ut för små och 
stora möten, fester, kurser m.m.

Kontakta Mikael Björkman, tel. nr. 0705 – 71 64 66,
för mer information/bokning,

LYSE FOLKETS HUS FÖRENING

��
�	����������

V        
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UTHYRES

TJÄNSTER

LEDIGA PLATSER

 

              

VARUMARKNADEN

    

Öppet: Mån–fre 10–18
Lör 10–15  Sön 11–15
TYGLADAN

Östra vägen 19, Vänersborg
Tel: 0521-103 37

Besök gärna Lilla Tygladan
Kungstorget 3, Uddevalla 0522-313 00

600 m2 gardintyg, modetyg, 
inredning & kläder

Gilla oss på Facebook f

VAXDUK
nya mönster  30-40:-/m

BARNTRIKÅ 120:-/m
Digitaltryck 150:-/m
Linne 85:- /m

TTYYGGLLAADDAANN
NNööjjeessttrriipppp

 
 Markisväv 95:-/m

MEDDELANDE

Vill du 

annonsera?

Ring 0523-66 70 51

Skrotbilar
även lastbilar och traktorer.
Hämtas och köpes kontant.

Tel. 073-801 35 20
eller 076-807 42 42

STÖD OSS I VÅRT ARBETE OCH BLIV MEDLEM!
SÄTT IN ÅRSAVGIFTEN, 100 KR / MEDLEM.

( FAMILJEPRIS: 300 kr/år. )
BETALA GÄRNA VIA PRIVATGIRO ELLER INTERNET

TILL BANKGIRO 745-0760
VI SÄNDER MEDLEMSKORT OCH BROSCHYREN

”CARL CURMAN OCH LYSEKILS VÄNNER” 
TILL NYA MEDLEMMAR.

Minnesstenar över fyra MÄRKESPERSONER har rests 
i Havsbadsparken i Lysekil och redan rönt stort intresse. 

Ett häfte över personerna har tryckts. En historik om Curmans
stenar ingår. Kostnad: 30 kr.  Finns att köpa på bokhandeln 

eller hos Lysekils Vänner på tel. 125 72 eller 121 33.  

BLIV 
MEDLEM!

 

       

Kansliet har öppet: 
tisdagar och torsdagar mellan 18.30-20.00
(För dig som vill prova på gymmet eller lösa medlemskap) 
Öppettider för medlemmar: 05.00 - 23.00 

Helår vuxen 1500 kr
Halvår vuxen 900 kr
Kombikort LKSK & LGF 1900 kr
Helår ungdom 1000 kr (kan köpas till den dag du fyller 20)
Halvår ungdom 700 kr (kan köpas tills den dag du fyller 20)
Pensionär 65+ samma som för ungdom
Avgifter
Månadsavgift 250 kr
Engångsträning 50 kr
Nytt passerkort  50 kr
Solpolletter         40 kr
Solpolletter (vid köp av 3styck) 100 kr
För mer information besök oss på: www.lksk.se

Här hittar du allt som är nytt och på gång i klubben.

� �

 

Bli medlem!

L     

Man såväl som kvinna som tjänstgjort i 
marinen eller har aktivt intresse för flottans 

ändamål och traditioner är välkommen att söka medlemskap.
FLOTTANS MÄN LYSEKIL

lnfo: Jackie Lindebäck 070 3683360 
J-O Pettersson 076 1156844 

Besök gärna vår hemsida: www.flottansman.se/lysekil
Kamratskap - Örlogstradition - Sjöförsvar

 

UTHYRES

Lägenhet uthyres
Nybyggd och möblerad lägenhet i
centrala Lysekil (Kyrkvik) uthyres

veckovis. Lägenheten har hög stan-
dard och har egen uteplats med

grillmöjlighet. 
Tel. 070 242 25 93 

I         

MEDDELANDE

 

LFF LOPPIS
Torsdag 22/5 16.00-18.00

Även inlämning av prylar.
Välkomna!   Lysekils FF

  
 

HOLMAGOLF

Vi söker nu med omedelbar start en receptionist som är redo att ge våra
medlemmar och gäster hög service och trevnad.
Som receptionist på Holma Golf AB har du mycket kundkontakt och vi
söker därför dig som har en hög social kompetens, noggrannhet och ser-
vicekänsla. Att du dessutom klarar av stundtals stressiga situationer, ser
vi som en självklarhet.
Arbetet går ut på att framförallt hantera bokningar och anmälningar
samt viss servering och tillredning av enklare rätter.
Goda kunskaper inom och/eller erfarenheter enligt nedanstående är
meriterande för dig som söker tjänsten:
• Erfarenhet från liknande serviceyrke 
• GIT (Golfens IT-system) 
• Kassavana 
• Vältalig i det svenska språket 
• Kunskaper inom golf
Anställning under perioden snarast – t o m september, tjänsten är heltid
och arbetstiden är schemalagd och omfattar även lördagar, söndagar och
helgdagar. Lön enligt ök.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Lasse
Broström, info@holmagolf.se alt 0523-480 40 (vardagar 8-16).
Ansökan skickar du till via mail till info@holmagolf.se snarast.

Receptionist golfbana

I  
  

 
   

    

 

 

     

Vi kommer åter att arrangera “Landslagets Fotbollsskola” 
i sommar. Datum: 16/6-18/6 1000-1500. Plats: Gullmarsvallen. 
Ålder: 7-12 år. Kostnad: 500:-, i priset ingår landslagströja, 
fotboll, vatten/aska, diplom och lunch + frukt varje dag.

Anmälan till LFF tel. 139 00 eller lysekilsff@telia senast 9/5, ni kan även göra en webb-
anmälan direkt på Landslagets Fotbollsskola.se. I Er anmälan uppger ni namn, ålder, 
tröjstorlek och ev. matallergi (ex. gluten,laktos).
Kostnaden betalas kontant i samband med första passet 16/6.
Alla barn oavsett klubbtillhörighet är hjärtligt välkomna.
Antalet i fotbollsskolan är maximerat till 60 barn så det är “först till kvarn som gäller”.

M          

    

LFF och Landslagets
Fotbollsskola 2014

 

 

Flakmoped 
önskas hyra några dagar för 

teaterföreställning. 
Tel. 0737-28 04 16.  

I       

Skaftö PRO
RESA TILL EVA RYDBERGS REVY 

7 augusti går resan först till So1ero, där lunch serveras, sedan
incheckning och middag på Grand hotel i Helsingborg. Bussen tar
oss sedan till Fredriksdalsteaterns föreställning Pang i bygget.

8 augusti fri tid fram till hemresan 16.00. Pris 1790:-
I priset ingår resa med helturistbuss, del i dubbelrum, entré till 

So1ero samt lunch på slottsrestaurangen, revybiljett, 1 natt inkl.
middag och frukost. Mer information och anmälan senast 31 maj

Gun 0735-04 20 21, Britt 0705-24 54 70

�
�
� �
� �
� �
� �
� �
� �
�

    

 

Detta händer i 
Slättens IK 

www.slatten.nu ∙ slattensik@telia.com
Tel: 0523-127 22

Träning Senior A-lag
Tisdag och Torsdag 19.00–21.00 (med LFF)
Gullmarsvallen
Kontakt: Andreas Elfström 073-946 54 10

Träning P 01 
Måndag och Torsdag 17.45 – 19.00
Kronbergsvallen
Kontakt: Axel Mellqvist 070-282 39 34

Träning P 03 
Måndag 16.30 – 17.45
Torsdag 19.00 – 20.00
Kronbergsvallen
Kontakt: Rikard Nolblad  070-376 81 81

Träning P 04/05 
Måndag och Torsdag 17.30 – 18.30
Lilla Gullmarsvallen
Kontakt: Daniel Kjellson 070-283 84 80

Träning P07/08/09
Söndag 17.00 – 18.00
Lilla Gullmarsvallen
Kontakt: Johan Nilsson 070- 984 74 10

L   
f  

  
  

 
   

     
   

 
 

Lysekils Ryttarförening
Ledig boxplats

Nu har vi en ledig box på Lysekils ryttarförening. Max mankhöjd ca
160 cm. Daglig utevistelse, utsläpp, morgon- och lunchfodring ingår.

Även tillgång till våra två ridhus och utomhusridbana.
För mer info, kontakta Karin Persson, 

mail: karinpersson00@hotmail.com eller tele: 0706-820 148 

Lastbil/dygn fria mil 1990:-
Minibuss/dygn fria mil 990:-
Ni kan även hyra förare!!

EXPRESSBIL.SE
0736-32 89 30

BILUTHYRNING

 

Flytt över hela
Sverige
Flyttstäd,
full garanti

0736-32 89 30

FLYTTEXPRESS

 

ÖNSKAS HYRA

Boende på Smögen
önskas i sommar

Enkelt och billigt boende önskas
på Smögen. Allt av intresse. Jag
som söker är en ung, skötsam

student som har fått ett sommar-
jobb.

Tel.  0723-88 84 60

I         

BootCamp light
Lysekil Gymmix kör BootCamp light måndagarna 12, 19 
och 26 maj samt 2, 9 och 16 juni klockan 18-19. 

Samling vid Havsbadsparken! Obs! Passet genom-
förs utomhus och oavsett väder, så ta på lämpliga och 
oömma kläder! Pris 20 kronor/gång (eller kombikort).

BootCamp är rolig och effektiv träning i grupp. Passet 
innehåller funktionell styrka, balans, rörlighet och kondi-
tion. Glädjefyllda övningar parvis/i team som ökar såväl 
motivation som prestation. Redskapen vi använder är 
det naturen ger oss samt våra egna kroppar. Passet är 
även för dig som inte är så träningsvan/van vid löpning! 

 Välkommmen! 
För mer info; se www.lysekilsgf.se.

Lördagen den 24 maj kommer en brassorkester från
Sandefjord i Norge att spela i vår fina stadspark.

Orkestern består av 25 musikanter som spelar melodier 
av olika slag samt marschmusik.

Orkestern spelar klockan 12:00 och klockan 14:00.
Samtidigt har Lions rosevenemang och lotterier.

Stolar till besökare finns på plats.
��������	������	��������������	����������������
�������

Förening
Lions

vårunderhållning.pdf

en gång per vecka,
v 16-19. Sedan så
ofta som möjligt
under veckorna 20

och 21. 

������	��������
������������	�

BRASTAD
SILLBUFFÉ  

12 juni kl 16.00 i Brastads Folkets Hus 
Kostnad 180:- /person. Underhållning och lotterier. 

Sista anmälningsdag 3 juni till 
Gerd Olsson 0523-407 90 därefter bindande. 

Alla medlemmar Välkomna !                           Styrelsen.

Förening
PRO Brastad_aktivitetsdag

LP tors 10/2

ANNONSPROD
vuxenskolan
SV_genmodiferad.pdf

LP
minst en gång/vecka, från
och med snarast, fram till
och med arrangemangets
datum

Vill du ha genmodifierad mat?
Alla har en relation till mat, kom och lyssna och ställ frågor, kanske
kan vi bilda lokala nätverk där vi kan fortsätta att samarbeta.

Lördag 24 maj kl 10.00-13.00
Odd Fellowhuset på Rosviksgatan 16 i Lysekil
Kl 10.00-10.45 Anders Lunneryd, ekologisk spannmålsodlare
Kl 11.00-11.45 Anna-Lena Heydar från Fair Trade 
Kl 12.15-13.00 Debatt med politiker och organisationer, 

möjlighet att ställa frågor. 

Omställning Lysekil
www.transitionsweden.se

www.lysekil.se

Kommun/    
kommun_Vernissage .pdf

fredag 16/5, 
onsdag 21/5 
fredag 23/5 

Vernissage 
”The Distant Sound”
Äntligen dags för invigning av 
Susan Philipsz ljudkonstverk
”The Distant Sound”!
Vernissage sker vid Brastad Folkets Hus 
lördagen den 24 maj kl. 12.00-14.00.
Ljudkonstverket kommer kunna upplevas
under sommaren vid hällristningen 
Skomakaren i Brastad. Välkomna!

Bildningsnämnden

LP 

Annonsprod/
Nöjen/Skaftö FH_utställning.pdf

Kerstin Carlander   
Elisabeth Hansson 
Berit Ståleby 
Lennart Andersson
Monica Axelsson, keramik
Agneta Bager Josephson,
akvarell
Johnny Kristoffersen, trä
Kerstin Larsson, akvarell

Kristina Olsson, textil
Bengt Sjöstrand, foto
Mia Stuart-Beck, akvarell
Ulla Ödman, vävnader 
Ingrid Sandberg, 
foto och akvarell

Vernissage 
lördag 24 maj kl 13-17  
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SKAFTÖ FOLKETS HUS, GRUNDSUND
24/5–1/6. DAGLIGEN 13.00 – 17.00

� �

� � �
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� � �
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OT-föreningar
Grålleklubben_2sp_.pdf

OT LP 

Torsdag: 22 Maj. Bussresa Radio Tv Huset + Museum och lunch. Är du intresserad
hör av dig till Erling 0706-89 16 78.
Torsdag-Fredag-Lördag 29-30-31 Maj. Husbilsträff på Henån.
Grålleklubben medverkar fredag 30 maj från kl. 10:00 och framåt. Har du några frågor
kontakta Lennart Abrahamsson 0304-312 03. Grållekontakt Erling 0706-89 16 78.
Pingstafton.
Lördag: 7 Juni. Ucklums 2 hjulsdrag 2014. En kul träff, enbart för tvåhjulsdrivna
traktorer, både gamla och lite nyare. Träffen går ut på att man kör en runda med den
gamle trotjänaren och utför några enkla tävlingsmoment. Dessutom ingår det ett antal
tipsfrågor. Den som får bäst poäng vinner. Vill ni ha med egna supporters får ni ordna
det själva på något släp eller dylikt. Tänk bara på att man måste koppla av det för att
kunna utföra vissa tävlingsmoment och framför allt tänk på säkerheten. Rundan som
man kör är drygt 1 mil. Efter  turen samlas alla vid rondellen där man umgås och väntar
på resultat och prisutdelningen. Startavgift är 50:- per ekipage. Endast tvåhjulsdrivna
traktorer utrustade med jordbruksdrag får starta. Allt deltagande sker på eget ansvar.
Denna träff startar vid rondellen i Ucklum kl. 10:00. Anmälan från 09:00
Har du några frågor om körningen kontakta Peo Johansson tel: 070-537 64 31
Grållekontakt Erling 0304-411 79 mob. 0706-89 16 78. 

AKTIVITETER 
GRÅLLEKLUBBEN O-LÄN 2014

ANNONSPROD

RADANNONS

0516_Kylskåp .PDF

deb ej (Thomas)

KÖPES

Kylskåp
höjd ca 85 cm, ej frysfack, 
högerhängsd dörr

Tel. 0738-180 577 

Inf.   LP     fredag 16
och måndag 19 maj

Annonsprod/
Föreningar/
SPF Gullmaren_resa.pdf

LP 
v 21 och v 22

SPF BOHUSDISTRIKTET
SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

Resa till Malmöoperan och Doktor Zjivago 
Härmed inbjudes Du till ytterligare en av våra populära opera resor.
Denna gång gäller det Malmöoperan och Doktor Zjivago, känd för si-
na vackra melodier bl.a. Sanna Nielsen gör den kvinnliga huvudrollen.
Hon får sällskap av Christoffer Wollter och Philip Jalmelid, båda fram-
gångsrika på denna operascen.  
Resan går den 22-23 nov 2014 kl. 07:05 från  Rosvikstorg, Lysekil
längs 162:an till Håby Rasta, Uddevalla Kuröd och E6an. I priset 1995:-
ingår bussresa, 1 natt i delat dubbelrum inkl. frukost, 1 lunch, guidad
rundtur i Malmö samt parkettbiljett. Lunchen intages på Margaretetorps
Gästgifvaregård, bara det!
Anmälan till TRESTAD STIGEN BUSS tel. 0522 -656 690 senast
den 19 september. Vänta inte för länge med anmälan, operaresor-
na är mycket populära.
Har du frågor ring Ingela Johannessen 073-847 31 63

Välkomna            SPF:s Bohusdistrikt

LYSEKILS PRO 
Hemlig resa

Datum: 19/8, heldag. Pris: 455 kr.
Ingår: Bussresa, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Buss avgår från Rosvikstorg kl. 07.15. Anmälan senast 20/7 till 
Karin Evling tfn. 0523-104 98 eller mobil 0708-10 49 88 eller
karin.evling@telia.com. Betala senast 31/7 till PRO:s bankgiro 5025-1982

Annonsprod/
Förening/
PRO_Lysekil_hemlig resa.pdf

LP
fre 16/5, 
mån 19/5, 
ons 21/5, 
tors 22/5
fre 23/5.

fre 16/5
månd 19/5

ANNONSER ATT MONTERA
förening
RÖDA K_Bro_utflykt.pdf

Brokretsen
VÅRRESA
till Bohus-Malmön måndag 26 maj

Avresa från Brostugan kl. 9.00. Kostnad 150 kr
Anmälan till Anna-Lisa Willhed, tel 473 94 senast torsd 22/5

Sillunch i Brostugan mån 2/6 kl 12.00

ANNONSPROD

förening

MHF Lysekil   .PDF

Norra Bohusläns MHF avd 544
håller 

GÖKOTTA lördagen den 24 maj kl. 8.00 
på Haby, Ramsvikslandet, Sotenäs

Skyltar visar från bron, Bra parkering �nns. 
Tag med kaffekorg och korv för grillning.

Hjärtligt välkomna!               
Styrelsen

LP
fre 16/5
ons 21/5

ANNONSPROD
Idrott
LFF spelannons.pdf

SLAM OCH CONTAINER AB

                               
                                       
                          
                                                             
                                    
                    
     

                                       
                              
                                                                     

Bil& MotorAB
LYSEKIL

Landsvägsg. 50. Tel. 0523 150 50

 

 

  

   

                                              

Hemsida:www. lysekilsff.com    Mail:lysekilsff@emaila.nu

Preemraff

C A R L B E R G S

SKORSTENSTÄTNING Erlings Bil AB

LP  
ons 21/5
tors 22/5

MMaattcchhbboollll sskkäännkkss aavv 
OOLLAA NNEESSJJEE AABB

LYSEKILS FF
vs

GILLEBY IF

FOTBOLLFOTBOLL
Div 5

GULLMARSVALLEN
Fredag 23/5 kl 19.00

idrott

SAIS_B-lag_2sp

�
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HERR  DIV 5 

SAIS – IFK STRÖMSTAD 
BRASTADS ARENA

FREDAG 23/5 KL. 19.00 
OBS! Vänligen parkera endast på angiven plats!
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Familjenyheterna

Dödsfall
May Andersson
May Inger Andersson, Gerre-
bo Solliden 2, Dingle har av-
lidit i en ålder av 79 år.
May sörjes närmast av sam-

bon Gunnar och dottern Ethel.

Kaj Olsson
Kaj Olsson, Östra Kronbergs-
gatan 1B, Lysekil har avlidit i
en ålder av 70 år.
Kaj sörjes närmast av brö-

derna med familjer.

 

Öppet: Tisd-onsd-torsd

Pensionärer 10%rabatt
Alla fötter är välkomna!

FOTVÅRD
PRESENTKORT

Tel. 0523-124 50
Gamla Strandg. 40  Lysekil

Fotterapeut
Eva Soldal, Lysekil
Innehar Behandlings-
skadeförsäkring
Diab. utb.
Medicinsk fotvård.
Medl. i Sveriges 
Medicinska 
Fotterapeuter

L

Jan-Owe Glavå 75 år
75 år fyller den 21 maj vår
värderade medarbetare  re-
daktören, journalisten och
skriftställaren Jan-Owe Glavå.
Han bor sedan  lång tid

tillbaka på Tjörn och var med
och startade OT-Tidningen
– som då hette Stenung -
sunds-Posten för drygt 30 år
sedan.
Han är född i Glava i väst-

ra Värmland och har gått i
sin mor Elsas fotspår. Mo-
dern var förutom journalist
också författare och gav
bland annat ut den mycket
omtyckta barnboken  ”Lena-
Gull och Svarte petter”
Jan-Owe började sin jour-

nalistiska bana på saligt av-
somnade Arvika Tidning.
Han var bara 13 år när han
började medarbeta där.

På den tiden fanns det in-
gen journalisthögskola utan
man fick gå den långa vägen.
Detta innebar att man fick

jobba sex månader i trycke-
riet, sex månader på annon-
savdelningen och sex måna-
der på redaktionen. Därefter
fick man ett papper på att
man var utbildad journalist
och detta papper har Jan-

Owe fortfarande i förvar.
Förutom att skriva målar

Jan-Owe mycket och det
tycker han är en  stimule-
rande uppgift.
Han är medlem av Blekets

Missionsförsamling på Tjörn
och är också vuxendöpt där.
Jan-Owe har också arbe-

tat på Dagens Nyheter och
Nya WermlandsTidningen
och har också varit bosatt
utomlands.
Ett stort intresse har alltid

varit matlagning och resor.
Vi på LP och OT ställer

oss i raden av gratulanter.

H.G.

TACK

Tankar vid havet
av Jan-Owe Glavå

När jag skriver det här kåseriet är det onsdag på Tjörn och
säkert också i alla andra delar av världen.
Det är varmt och skönt ute och jag skall snart börja med

mina odlingar. Jag odlar tomater och sätter potatis och sår
blomfrön. Jag tycker det är så trevligt att ha blommor på
mitt rum här på  Valåsens äldreboende i Kållekärr på Tjörn.
Det har hänt – och det händer mycket inom kyrkan. I mån-

dags var jag på vårfest i Klövedal med servering och vack-
er musik.
Söndagen den 18 maj var det konfirmationsavslutning i

Bleket klockan 11.00.
En höjdpunkt söndagen den 18 maj. Då blir det sång-

gudstjänst i Blekets hamn med Fishermans Ship och för ser-
veringen står Grupp 4 inom kyrkan.
Stundande midsommardag har jag bott på Valåsens äldre-

boende i Kållekärr i fyra år.
Jag trivs bra här och har en bra personal.
Jag har två kontaktpersoner som heter Ewa Bernhards-

son och Gunvor Larsson. Jag  har mycket kontakt med dom
och i all synnerhet med Gunvor. Ewa åker till USA den 16
maj och blir borta ett par veckor. Ewa och jag var och hand-
lade kläder i går i Stora Höga och Stenungsund.
Jag är medlem i Blekets Missionsförsamling sedan tre år

och är också vuxendöpt där. Församlingens pastor heter Jo-
el och är bara 30 år. Vi bor grannar och har mycket kontakt
med honom.
Andra i kyrkan som jag vill rikta ett stort tack till är Lot-

ta Axelsson med man, Niklas Andersson, Birgitta Karlsson
och Mikael Andersson.
Den 21 maj firar jag jubileum. Då fyller jag nämligen 75

år och Ni får gärna ringa och gratulera mig. Telefonnumret
är 073-0600 865.
Jag har också en förvaltare som heter Alf Hansson och han

sköter min ekonomi på ett mycket bra sätt. Jag uppskattar
Alf mycket och vi har daglig kontakt med varandra.
Det var allt för denna gång och jag önskar Er en riktigt

fin vår.

Med hälsningar från
Jan-Owe  Glavå

Kallelse till medlemsmöte 
Lysekil i våra hjärtan
Mån 26 maj kl.18.15 på

Akademibokhandeln. (Ny tid.)
Dagordningen:

Val av styrelse, suppleanter och revisorer.
Antagande av stadgar.

Övriga frågor.

Välkomna önskar Interimstyrelsen

f  
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AKADEMIBOKHANDELN
LYSEKILS BOKHANDEL  

KUNGSTORGET  TEL. 0523-103 20
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Trä+a författaren
Anders 
Berggren
Lörd. 31/5 fr. kl. 11
med boken
Förändringen
Handlingen startar i Lysekil
där familjen har sitt säte.

Hipp, hipp, 
hurra!

David Carolusson 
på din födelsedag.

Ett stort grattis 
på din 7-årsdag 
den 21 maj.

Grattiskramar från 
Mamma, Pappa, 
Simon och Adam.

till Christina för underbart
bemötande vid bensinmacken
mittemot ICA-Brastad, när jag
var utan kontokort.

Ulla Pavel
Kyrkvärd i Bro

Musik-
gudstjänst 

29 maj 
Kristi himmelsfärds dag
Lysekils kyrka kl 18:30

Förundran över 
skapelsen 

och dess skapare.
Medverkande: Klara Ensemble, 
Ulla Johansson, Johan Hårsmar

KYRKOR OCH SAMFUND   
Bönsöndagen

Bönen

LYSEKILS PASTORAT
Lysekil
Söndag 25/5 mässa kl 11.00, H Wol-
fbrandt
Onsdag 28/5 veckomässa kl 18.30
Kristihimmelsfärdsdagen 29/5 mu-
sikgudstjänst  kl 18.30
Lyse
Söndag 25/5 Pilgrimsmässa Ly-
sekören medverkar kl 17.00, P La-
gergren
Kristihimmelsfärdsdagen 29/5 mu-
sikgudstjänst kl 18.30
Skaftö 
Söndag 25/5 mässa kl 11.00
Grundsunds kyrka, P Lagergren
Kristihimmelsfärdsdagen 29/5 
mässa kl 11.00 Grundsunds kyrka, V
Jonsved

BRO PASTORAT
Bro kyrka
Sönd. 09.30 Gudstjänst. Edebol.
Torsd. 29 maj kl. 14 Friluftsgudstjänst
på Skutebacken. Edebol. Medtag gär-
na sittunderlag och kaffekorg!
Brastads kyrka
Sönd. 11 Högmässa. Edebol. Torsd.
29 maj kl. 09.30 Gudstjänst. Edebol.
Bro församlingshem
Onsd. 18 Kyrkokören.
Brastads församlingshem
Torsd. 22 maj kl. 10 Bönering. Kaf-
fesamkväm. Tisd. 18.30 Upptäckar-
gruppen. Grillfest och terminsav-
slutning.

SÖDRA SOTENÄS
FÖRSAMLING
Kungshamn:
Sön. 25/5 kl. 16.00 Musikgudstjänst,
”Den innersta viljan”, Eva Östlund, 
Ceciliakören, Elisabeth Engdahl, Ag-
netha Hellgren
Tors. 29/5 kl. 11.00 Gudstjänst, E.
Östlund

Smögen:
Tors. 22/5 kl. 18.00 Mässa, Birging
Tors. 29/5 kl. 09.00 Ek. Gökotta, San-
dö, Laila J. Lind
Malmön:
Tors. 29/5 kl. 09.00 Gökotta, Kalven,
J. Birging
Askum:
Sön. 25/5 kl. 11.00 Mässa, E. Öst-
lund

MUNKEDALS PASTORAT
Foss k:a 
Sönd. 25 maj kl 20. Tidebön.
Foss k:a Tisd 27 maj kl. 18.30. Vec-
komässa, kort enkel mässa. Vi bjuder
på kyrkfika efteråt.
Kaserna - Torsd 29 maj kl 8. Gud-
stjänst. Lars Hiding.
ValboRyr k:a - Sönd. 25 maj kl 14.
Gudstjänst. Lars Hiding
Krokstad k:a - Sönd. 25 maj kl 11.
Mässa. Lars Hiding
Sörbygdens församlingslokal -
Onsd. 28 maj kl 14. Cafe Pärlan.
Sång av Sörbygdens SPF-kör.
Sanne k:a - Torsd 29 maj kl 8. Gud-
stjänst. Carina Blomqvist Liljegren
Svarteborgs k: a - Sänd. 25 maj kl
11. Mässa. Nils Lundbäck
Bärfendals k:a - Torsd 29 maj kl 11.
Gudstjänst. Kör. Lars Hiding.

ÖVRIG KYRKLIG 
VERKSAMHET
Församlingen Ordet, Munkeland
Sön 25/5 kl 11.00, Per Westerberg
ssk. Serv. 
www.forsamlingenordet.se 

Till de chefer inom polisen
som ger de anställda order att
bötfälla folk som kissar , ofta
saknas toaletter på dessa plat-
ser. Med tanke på indragning
polisstationer, knark,  miss-
handel, vapen och inbrott så
måste det finnas mer angeläg-
na uppgifter för polisen att ar-
beta med.

"Skattebetalare"

Marie Hav Lundkvist, som
är aktuell med boken ”Med
rullstol i grönsakshissen”,
medverkar på lördag när Li-
ons har en festlig aktivitet
med storband i stadspar-
ken. 

Lions har vårunderhållning och
har ordnat besök av ett norskt
storband som kommer att spela
på Parksnäckan några timmar på
lördagen. Samtidigt säljer Lions
rosor och har lotterier med fina
vinster.
Marie Hav Lundkvist har upp-

märksammats både av Västnytt
och Landet Runt i SVT, samt i
många tidningar det senaste
halvåret, sedan hon skrivit bo-
ken ”Med rullstol i grönsakshis-
sen”.

Karriär inom näringslivet
Från att ha varit en fram-

gångsrik företagsledare, i full fart
över hela Skandinavien, till ett
liv i rullstol med en muskel-
sjukdom som inte går att brom-
sa, vill hon vända hopplösheten
till ”hopptimism”.
Hon har gjort en resa som in-

gen av oss vill vara med om. 
Efter 40 år inom näringslivet,

varav många år som vd och le-
dare i företag som Lindex och
ISS, och engagerad som mana-
gementkonsult, företagsdoktor,
i Norge och Sverige, fick hon en
ovanlig muskelsjukdom som
gjorde att hon sitter i rullstol.
Mitt i alla ständiga flyg och

taxiresor märkte hon att hörseln
höll på att försvinna. Det var förs-
ta tecknet på den sällsynta mus-
kel- och nervsjukdom som se-
dan dess gradvis förtvinat hen-
nes kropp, och där läkarveten-
skapen fortfarande inte hittat nå-
gon bromsmedicin.
– Jag blev sjuk 2010, men

läkarprofessionen är inte färdi-
ga ännu med alla testerna. Mitt
DNA-system ligger just nu  en
forskningsgrupp i Köpenhamn.

Vill leva ett aktivt liv
Marie Hav Lundkvist har trots

sitt handikapp försökt att leva ett
aktivt liv, men det var lättare sagt
än gjort. Det är just det som bo-
ken ”Med rullstol i grönsakshis-
sen” handlar om.
Grönsakshissen fick hon åka

i för att komma in på en restau-
rang i Oslo och på sin hemsida
Hopptimisten beskriver hon var-
dagsproblem som hon själv inte
ägnade en tanke för bara några år
sen.
— Jag vill vara aktiv. Jag vill

vara en del av samhället. Jag vill
vara med familjen på fjället, på
havet. Jag vill ha ett liv, säger
hon. Men samhället är konstru-
erat för människor med friska
ben.

Vill uppmuntra andra
Med sin bok och hemsida vill

hon ge tips och uppmuntran till
andra i samma situation och in-

gjuta mod att vända hopplöshet
till hopp.
— Samhället ser helst att har

man en sån här sjukdom ska man
helst sitta hemma och be om
hjälp och det accepterar inte jag.
– Jag lyfter egentligen hur det

är för en människa att gå från att
vara helt frisk och gående till att
åka rullstol. Väldigt mycket
handlar om bemötande, respekt
och tillgänglighet. Det handlar
om att alla människors lika vär-
de. Jag har upptäckt att de orden
inte är lika naturliga så fort man
har fått en sjukdom eller är lite
annorlunda än mängden. Alla
människor ska bemötas lika
mycket ödmjukhet och respekt.

Med glimten i ögat
Marie har gått igenom det of-

fentliga sjukvårdssystemet.
– När man läser boken så

förstår man att det inte varit helt
lätt alla gånger, men jag försöker
skriva med glimten i ögat och in-
te vara någon gnälltant.
Marie berättar att det har bli-

vit ett otroligt gensvar i media
sedan hon kom ut med boken i
Sverige och Norge. 
– Kommuner och föreningar

har hört av sig och det har även
gjorts förfrågningar om en TV-

dokumentär.
Häromdagen ringde en kvin-

na som sitter med i en kunglig
handikappstiftelse och frågade
bokens illustratör Robert Källg-
ren om hon fick lov att överlämna
boken till kungaparet.

– Hon frågade mig om hon
fick lov att överlämna den för att
den är så bra. Då blir man väl-
digt glad.

Ahlbin Gustafsson
0523-667083

ahlbin@lysekilsposten.se

Marie Hav Lundkvist, som är aktuell med boken ”Med rullstol i grönsakshissen”, medverkar på lördag när
Lions har en festlig aktivitet med storband i stadsparken.  Här ses hon med sin personliga assistent och

Marie Hav Lundkvist signerar
böcker på Lions-dag i parken
Boken har uppmärksammats i ”Landet Runt” i SVT,
Västnytt och många tidningar i Sverige och Norge

Onsdag 4 juni kl 08.30 åker vi med Windros norr ut för en härlig
dag på havet samt några strandhugg. 

Några platser kvar. Anmälan till Åke tfn 66 20 69
Du som redan anmält dig komihåg betalningsdag 28 maj.

Välkomna.       Styrelsen

j           
   

Vi gör det roligare att bli äldre

i   
  

 

RESA MED
WINDROS

Vi följer Marie Hav Lundkvists resa från aktiv
gående företagskvinna till rullande gravt funktions -
nedsatt, där hon möter ett samhälle och en vård som
inte någon av oss "friska" kan föreställa oss. Från
2010 och framåt har Marie successivt förlorat sin
muskelkraft i ben, armar, händer och delvis i rygg och
nacke. Hon är i dag också gravt hörselskadad och för-
mågan att läsa och skriva som förr är även påverkad.
En liten bok med ett stort budskap! 

   

Signerings-
pris:

189:-

AKADEMIBOKHANDELN
LYSEKILS BOKHANDEL  

KUNGSTORGET  TEL. 0523-103 20

Lörd 24 maj från kl. 12.00
i Stadsparken Parksnäckan
Trä+a författaren 
Marie Hav Lundkvist
från Lysekil med boken
Med rullstol i 
grönsakshissen

Och din minnes-
gåva som varar för
evigt och hjälper 
forskningen.

Gärna en
blomma.

Din minnesgåva 
gör skillnad.



Genom Tom Alandhs doku-
mentärer har vi kunnat följa

många livsöden genom åren.
Nu kommer den första filmen
som utgår från honom själv och
där hans familj är med. 

I "Alltid på mors dag - Elit-
loppet" tar han oss med på tra-
vårets höjdpunkt som inträffar
samma dag varje år.

Den enda gången sedan

1959 som Tom Alandh har mis-
sat ett Elitlopp var när hans fru
fyllde 40 år. Annars finns han
alltid på läktaren. 

”Ett ihopklipp”
– Första gången jag besök-

te Solvalla var jag 15 år. Sedan
dess har jag sett fram emot fol-
kfesten varje år. Jag är ingen
storspelare men det har en oer-
hörd kraft att vara på plats.

Tom Alandh beskriver tjus-
ningen med travsport. 

– På travet finns inga huli-
ganer, här är det bara glädje och

fest. I sportsammanhang tyck-
er jag absolut att Elitloppet är
mer spännande än till exempel
Vasaloppet.

Han beskriver filmen som
en essä om sin främsta hobby. 

– Det är ett ihopklipp av
gamla lopp där jag minns eve-
nemanget genom åren. Efter al-
la sociala berättelser är det
ganska roligt, för både mig och
min klippare, med en film som
bara innehåller positiva inslag,
säger Tom Alandh. 

Elina Borg Björnström
elina.borg-bjornstrom@tt.se

SVT2 torsdag 20.00

4 

DET HÄNDE
22 maj 1962
omkom 45 människor i

Iowa i USA i en, till en bör-
jan helt oförklarlig flygo-
lycka. Men man kom snart
underfund med att planet
störtat till följd av en ex-
plosion i toalettutrymmet,
sedan de över 100 km2
kringspridda vrakdelarna in-
samlats och planet rekon-
struerats. Den federala po-
lisen kom till den slutsat-
sen, att orsaken var ett pas-
sionsdrama. En man och en
kvinna, var och en gifta på
var sitt håll, hade bott till-
sammans på ett hotell i Chi-
cago, innan de gick ombord
på planet. Teorin var att de
sökt döden tillsammans. 

Torsdag 22 maj
Dagens namn

Hemming
Henning

Solen går upp 04.33
och ned 21.47

onsdag

Beställ fönster till hela huset, Balkongdörr räknas som 2 fönster.
Mer komplicerat är det inte att få detta kanon-pris!
Du får: Underhållsfria fönster med 3-glas-
kassetter, öppningsbara och fasta i den
omfattning som önskas.
Förutsättningen är att du har rätt till ROT-avdrag
Det har aldrig varit så lätt att spara pengar!

Har du en tanke på att byta fönster så kommer
vi gärna på ett förutsättningslöst hembesök.
Vi säljer också Ytterdörrar, Massiva ekgolv och
underhållsfria fasadsystem.

Ring idag 
0761-400 001
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    /   Munkedal    /   Munkedalsherrgård _4sp      .PDF

Munkedals Herrgård
Boende           Event   

Festmåltider  
Jakt & Fiske         Konferens

www.munkedalsherrgard.se   Tel. 0524-28500

Maskinvägen 3, 453 38 Lysekil
Tfn. 0523-144 – Fax 0523-144 73

RAMA.se

Superisolerande 3-glas

Brännlackerad
aluminium 
utvändigt

Glasfi berarmerad 
polyester
invändigt

Isolerande cellplast

Spår för invändig
smyginklädnad

Med Oramas underhållsfria 
fönster- och dörrprogram 
får du tid över till annat…

Oramafönstret
är konstruerat 
för utsatt klimat

U-värde 
från 1,0 
på hela 
konstruktionen

Besöksadress: Industrivägen 8 453 38 Lysekil
Tel. 0523-61 11 12     Mail: rika.ab@telia.com

Ring oss så hjälper vi dig med skadorna på ditt fordon.
Vi är godkända av alla försäkringsbolag.

Lackverkstad
Karosseriverkstad
Försäkringsskador
Tunga - lätta fordon
Påbyggnationer

HÄR 
FINNS 
VI! BRANDT <
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2 HAR OLYCKAN VARIT FRAMME?

 

 

 
  
   

    
   

   
   

    
   

   
    

     
  

    
   

    
    

   
    
    

     
 

  
    

  
   

   
   

   
   

     
     
     

   
    

   
   

 
   
 

       
     

       
     

      
  

     
      

     
       

     
       

       
 

      
     

       
     

         
   

         
   

         
     

     
      

    
       
  

      
      

       
        

  
   

    
    

     
       
         

 
      

     
       
        

      
      

      
      

 
     

      
     

    
     

     
     

        
        

       
       

      
        

   

 

  

 

  
 

   
  

  
 

 
   
  

 
   

    � 0523-127 00

Välkommen till

hälso-
butiken

Måndag- Fredag 10-18    Lördag 10-14

Hälsokost     Kosttillskott 
Naturläkemedel 

Sporttillskott      Naturlig hudvård 
& mycket annat för din hälsa
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DEBATT

Familjens frihet 
även i Bryssel

 

     
       

   

     

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 

 

    

   

 

 

 

 

   

Vi har

plåt i alla former!

DINGLE
0524-422 63, 0703-877 855
info@ollesplat.se   www.ollesplat.se

	�� �����
������������

��������

��������������� �������������
��������
������

�������������
Moms tillkommer   

Med reservation för ev. prishöjningar. 

Annonsera
Ring 0523-66 70 51

Kolla 
bohusposten.se

Alltid något nytt och spännande!

Gör din anmälan redan idag på
www.musselloppet.se

musselloppet
LYSEKIL • LÖRDAGEN DEN 2 AUGUSTI

Timoteij
Lörd 2/8 kl. 18.00 

i Lysekils Stadspark

Timoteij
Lörd 2/8 kl. 18.00 

i Lysekils Stadspark

Stads-
loppet 
för alla 
åldrar!

FEST HELA HELGEN!

Bryggblues 
i Norra hamnen 1/8

Musselfest 
i stadsparken 2/8

Din förening 
kan vinna 
5.000 kr!

Den förening i Lysekils 
kommun som anmäler 
flest deltagare får ett 
bidrag på 5.000 kr 
från Folkhälsorådet. 

2:a pris 2.500 kr.

Skogsplantor
Plantor för Sotenäs, Munkedal, 
Stenungsund, Lysekil, Orust och Tjörn. 
Plantor kan även hämtas i Uddevalla 
eller vid ett hygge nära Munkedal.
Skogsplantering: Vi hjälper dig gärna!

Barrot:  Gran 3 år 
Täckrot: Gran 2 år
Alla lövplantor

Plantkylar: Strömstad och Låkön 7 km söder Bäckefors.
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed 

BOHUSLÄN: Tommy Gustafsson, 0530-923 59, 070-526 49 05

Bohus-Dals Skogsplantor AB 
Roger Gustafsson, Skogvaktare Tel. 0526-430 54, 070-638 69 31

SKOGSPLANTERING

Besök vår hemsida: www.granplantor.se  

I torsdags uppmärksammades internationella
familjedagen. Det är en årlig internationell te-
madag om familjerelaterade frågor, instiftat av
FN i början av 90-talet. Jag vill med anledning
av detta ta tillfället i akt att lyfta de familje-
politiska frågor i en lite djupare kontext än vad
som vanligtvis sker. 

Få har väl undgått att notera att familjens
betydelse är ett kärnområde för oss Kristde-
mokrater. Egentligen önskar vi att vi slapp tja-
ta om det, att övertygelsen om det samhälleli-
ga värdet av självständiga och starka familjer
var lika tydligt för alla andra partier som det
är för oss. Så är tyvärr inte fallet.

För oss är familjen själva fundamentet för
samhället. Det är i familjen de första banden
för social gemenskap knyts och det är här den
enskilda människan för första gången möter
samhörighet och det är, inte minst, här det för-
gångna förmedlas till framtiden. 

Vad har då detta med politik att göra, kan
någon undra. I någon mening ingenting, men
vi kan se till att tänka igenom de sociala och
välfärdspolitiska frågorna utifrån behovet av
starka familjer. Att se till att lagstiftning, reg-
ler och förordningar inte enbart ser enskilda
människor och deras behov, utan också ser fa-
miljeenhetens betydelse. Detta perspektiv är i
frågan om föräldraförsäkringen ställd till sin
spets. Antingen vill man ge makten till famil-
jerna att själva forma ett liv och en vardag som
passar för just dem. 

Eller så anser man att SCB:s statistik över
könens ansvar i hemmet ska väga tyngre. För
mig är det obegripligt hur så många politiker

på allvar kan komma fram till att det sistnämnda
väger tyngre än det förstnämnda. 

Man skulle hoppas att attackerna mot fa-
miljerna i vart fall begränsade sig till den na-
tionella nivån. Så är det tyvärr inte. Snart är
det val till europaparlamentet. Även där käm-
par en brokig skara av socialister och liberaler
för att flytta makt från familjerna till de of-
fentliga institutionerna. 2010 röstade Europa-
parlamentet igenom det så kallade mammale-
dighetsdirektivet. 

Direktivet kräver att medlemsländerna er-
bjuder mamman minst sex veckors ledighet
men även ett antal obligatoriska pappaveckor.
Direktivet har fastnat hos europarådet, och även
om det skulle gå igenom skulle Sverige inte
behöva ändra på sina regler då vi redan upp-
fyller kraven direktivet ställer. Men när ett di-
rektiv väl finns på plats har en praxis sats. Då
har man upphävt de formella hindren för frans-
ka och tyska europaparlamentariker att styra
och ställa över hur svenska föräldrar lägger
upp sin tid. 

Kristdemokraterna vill fortsätta vara en röst
för Sveriges familjers rätt att bestämma själva.
Vi vill vara en vakthund för familjens bety-
delse när klåfingriga politiker av andra kulö-
rer vill styra och ställa med familjen i jakt på
sina respektive utopier. Det är en kamp som
förs ute i kommunerna likväl som i Stockholm.
Men också i Bryssel. Därför hoppas Kristde-
mokraterna på ditt stöd den 25:e maj.

Mikael Oscarsson (KD)
Riksdagsledamot

Alandh finns alltid på läktaren 

Tom Alandh på Solvalla.
Foto: Björn Henriksson/Björnbild/SVT

Han är känd för att alltid ha flera filmprojekt på gång.
På mors dag förra året började Tom Alandh att planera
just den här filmen. 

Nu till årsdagen är den färdig - kollaget om hans sto-
ra passion och fritidsnöje.



En av Sveriges mest folk-
kära sångare möter en
amerikansk legend i "Chris-
ter Sjögren sjunger Frank
Sinatra". 
– Det här är verkligen ett

drömprojekt, säger Chris-
ter Sjögren. 

Redan 1983 blev den dåvaran-
de Vikingarna-sångaren inbju-
den av Leif Kronlund att gäst-
sjunga Sinatra med dennes stor-
band. Det blev ett möte som
skulle växa till en livslång re-
lation. 

Köpte några skivor
– Jag hade inte upptäckt Si-

natra innan, så jag köpte några
skivor och fick en härlig käns-
la direkt. Han är en av de sto-
ra ikonerna som genom sin
sångteknik och tajming blev en
förebild. Låtarna är små mäs-
terverk både textmässigt och
musikaliskt. 
Tv-inspelningen är från Gäv-

le konserthus i våras då Sjög-
ren turnerade tillsammans med
dirigenten Anders Berglund och
Sandviken Big Band. Det blev
också en skiva, "Sjögren sjung-
er Sinatra", och senare väntar
en julturné tillsammans med
Gunhild Carling och Andreas
Weise.

o Vad har ni gemensamt,
du och Frankie Boy?
– Frasering och rytmik, taj-

mingen kanske. Men jag vill

inte göra några jämförelser i
övrigt. 
Han medger också att han

gör en annan Sinatra i dag än
för 30 år sedan.

– Ja, det är nog bra att man
har några år på nacken när man
gör de här låtarna. När jag sjöng
"My way" första gången var jag
nog inte gammal nog att förstå

den. Det ligger lite mer sub-
stans bakom när jag gör den i
dag.

Johan Brännström
johan.brannstrom@tt.se

SVT1 lördag 20.00
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onsdag

Nu kan du bli fadder från  
100 kr i månaden och hjälpa 

oss att bygga en bättre  
framtid för utsatta barn.  

Gör din insats redan idag  
på www.sos-barnbyar.se

Bygg en 
 framtid.

Tipsa LP 

och OT!

Ring 0523-66 70 83

    

  
    

Öppettider: 
Månd– fred 8.00 – 17.00
Lördag 9.00 - 13.00
Övriga tider enligt 
överenskommelse 
Ring 0701-777010 

0304-324 00              
Granbua 217, Henån (Utmed väg 160 – riktning Stenungsund) 

(Från Henån - se vår skylt 600 meter efter Shell i Henån.)
info@mandusmotor.se      www.mandusmotor.se

Vi fyller 80 år!
 Så nu behöver du aldrig mer klippa gräset.

Made for you

Robotgräsklippare, 

vanlig gräsklippare 
eller 

åkgräsklippare?

Välkommen in till oss!

Sönd-Torsd: 12-21
Fre-Lör: 11-23 

RRoossvviikkssttoorrgg 44 
LLyysseekkiill

00552233--114477 1133

  
 

   

  VINN
en Ipad mini!VINN
en Ipad mini!

2:a pris: 

10 kg lösgodis
3:e pris:

Köpfilm
till ett värde av 199:-

Reglerna är enk
la:  När Du hand

lat 

hos oss skriver
 du namn och tel. på 

kvittot och lägg
er det i en glass

kål.

Efter den 31 maj drar vi de lyc
kliga

vinnarna!

Sjögren möter Sinatra
Ord står mot ord om Bergs skola
Bergs skola intakt F-6 under nästa läsår eller inte - beslutet ÄR av

väsentlig art för den samhälleliga utvecklingen för Lyse landsbygd!
Därför ska det fattas i kommunfullmäktige och INTE i Bildnings-

nämnden 28/5 (se längst ner om den pågående namninsamlingen kring
just det). I dagsläget säger Bildningsnämndens arbets-utskott med Kent
Olsson (M) i spetsen att det inte behöver tas i kommunfullmäktige.

Så ord står mot ord. Den lilla men starka gruppen som bildades i Ly-
se församlingshem 131002 mot jätten Bildningsnämnden. 

BAKGRUND OCH AKTUELLA TANKAR
Det handlar dock om så mycket mer, som alla vet, än bara det här lil-

la (?) att just det här beslutet ska fattas i rätt instans. Vi börjar dock med
det. Längre ner kommer ni se att det skruvas åt lite mer åt enskild per-
son, av goda anledningar. Sedan har kommunen totalt sett många såda-
na här kom-plexa problem, men vi väljer att fokusera på det här.

140512 träffade gruppen lärarna på Bergs skola. De vädjade väldigt
starkt om att inte skapa en F-3 skola på Bergs skola. De borde veta om
någon. De vet hur det ser ut där ute. Vad en utökad samverkan med förs-
kolan kan ge eller inte ge. De vet om skillnaden i uppdrag mellan förs-
kolan och skolan. Om politiken driver igenom det kan man förutspå en
lärarflykt från Bergs skola F-3 och en turbulens med nyanställda mest
sannolikt utan full behörighet (det är inte lätt att locka lärare till Lysekil
idag) som i sig innebär fortsatt stor personalomsättning. Tripp, trapp,
trull… Och det GÅR INTE att jämföra med Bro skola. De lärarna hade
en annan inställning då och på Bro skola kan vi idag se en pågående
smygnedläggning då exemplevis inte alla förskoleklassbarn som ville
fick börja där hösten 2013. Lärarna på Bergs skola vill ha en F-6 skola,
men med lite utökad ram (minst 1 heltidstjänst till vilket ligger inom ra-
men för det som rektorerna har tagit fram som förslag). Mariedalssko-
lan har idag 4 (!) tjänster ute till hösten. Lärarna på Skaftö skola kan tän-
ka sig en F-3 skola, men det är av överlevnadsargument och under ho-
tet att de minsta barnen ska få resa riktigt länge. Så man kan inte dra al-
la över en kam.

Under mötet gruppen fick till stånd med Bildningsnämndens arbet-
sutskott onsdagen den 140514 så möttes vi av anklagelser från Kent Ols-
son (M) om att delar av mötet blev som en ”polsk riksdag” när vi ifrågasät-
ter varför de inte svarade på våra frågor utan bara slingrade sig. Vidare
från samma man, ”ni sitter inte i samma sits som vi” vilket är ett väldigt
arrogant uttalande då vi alla är skattebe-talare och från första stund 131002
när gruppen startades har värnat om en långsiktig logisk politik kring
skolorna. Slutligen från samma man, ”…när vi nu fattat det här beslu-
tet”  men ångrade sig snabbt då det var en freudiansk felsägning (mina
ord) då det ska tas upp på Bildningsnämnden 28/5! Han flinar dessutom
nedlåtande under stora delar av mötet. Lars Björneld (FP) såg mest väl-
digt besvärad/obekväm ut och Anders Nilsson (S) gjorde ett torftigt
försök att verka engagerad i just vår fråga, men ofta satt han med ett
nersänkt huvud och blick. Avslutande kommentar om ar-rogans, Kent
Olsson (M) raljerade om att det var ju historiskt att han som (M)-politi-
ker gick med på en skattehöjning överhuvudtaget i höstas. 

Staffan Sjölund (avgående förvaltningschef) hävdar att det blev olyck-
ligt i kommunfullmäktige i december 2013 när många svulstiga löften
om att bevara landsbygsskolorna uttalades från talar-stolen. All heder åt
Staffan då han var den som upplyste gruppen 140429 om det icke offentliga
utredningsuppdraget som han blev varse tidig april 2014. Alldeles oav-
sett om han var den som egentligen tog initiativet eller inte. Just den bi-
ten verkar vara lite som mellan Maud Olofson och Fredrik Reinfeldt,
vem talar sanning? Staffan eller Kent? Till oss sa Staffan 140429 att det
var poli-tikerna som gav honom uppdraget att utreda just det alternati-
vet att flytta eleverna åk 4-6 redan till hösten. Kent Olsson (M) säger på
mötet 140514 att det var Staffan som gav honom förslaget först. Det spe-
lar EGENTLIGEN ingen roll. Det är självklart att Staffan skulle kunna
göra det först, för han har ett klart uppdrag att hålla budget. Det vi motsät-
ter oss är smusslet och föraktet mot invånarnas intelligens. Därav återi-
gen all heder åt Staffan då han bestämde sig för att lägga korten på bor-
det 140429. Eventuellt trodde han inte att vi skulle orka resa oss igen. I
så fall, oj vad fel han hade.

Tjänstemännen (rektorerna) är inte bättre. Det har mest troligt hela
tiden vetat om att just det här förslaget att flytta eleverna åk 4-6 från
Bergs skola till Mariedalsskolan varit det enda aktuella. De har kanske
fått direktiv från Staffan avseende kommunikationsstrategi, men det från-
tar dem inte civilkurage att vara tydliga mot sina elevers föräldrar. Även
det ett sjukhetstecken i Lysekil, att inte cheferna vågar visa på civilku-
rage. Men rektor blir mer och mer bara en förvaltare snarare än en som
fokuserar på det klassrumsnära i sin egen skola. Det är systemets fel
OCH individens fel ihop.

På en direkt fråga på Mikke Hermanssons (förälder) fråga till Staf-
fan om det samhälleliga perspek-tivet ligger utanför Bildningsförvalt-
ningens ansvarsområde svarar Staffan: ”Ja”. Det är skrämman-de. Alla
som jobbar kommunalt vet att det är ett koncern-tänk (hela kommunen)
som måste råda. Men det bekräftar bara att det är ett fortsatt stuprörs-
tänk i Lysekil. Ytterligare ett skäl att det här beslutet måste upp i kom-
munfullmäktige istället. Kommunen fick halsbränna på allvar, snarare
de facto blödande magsår, när Sveriges kommuners och landstings jäm-
förelsetal kom direkt efter julhelgerna 2013. Den talar sitt tydliga språk,
det är INTE Bildningsnämnden som blöder, det är de övriga. Precis som
det sagts hela hösten men som inte kommunledningen agerat på mer än
att kräva in tydliga underlag från de övriga förvaltningarna. Då SKA fo-
kus läggas på att lösa det först och främst. Om inte ledningen för de andra
förvaltningarna kan lösa sitt uppdrag måste kommun-ledningen fokuse-
ra på det. Men det verkar absolut inte kommunchefen Lena Fischer ha
kompe-tens/kraft/vilja att leda. Det försöker hon göra med konsulter.
Och talar föraktfullt mot kritiker att konsulter är kostnadsneutrala gen-
temot fast anställda egna medarbetare. Så föraktfullt, då det är en själv-
klarhet att egna medarbetare, rätt ledda och uppmuntrade, självfallet gör
ett bättre kvalitativt jobb än inhyrda konsulter. Så har det alltid varit och
kommer alltid att förbli. Dessutom ljuger kommunchefen, konsulter är
väldigt sällan kostandsneutrala ställt mot egna medarbetare. 

Det finns ytterst få exempel i Sverige där man ger föräldrar och barn
bara enstaka veckor på sig innan läsårsslut att vänja sig vid tanken på att
byta skola. Just nu går det bara en massa rykten. En överskolningsplan
med samverkan mellan lärare skulle behövt sjösättas i januari 2014 för
att det skulle kunna kallas proffsigt. Bildningsnämnden är uppenbart in-
te tillräckligt kompetenta. Kent Olsson (M) tycker att det är OK tid med
besked i slutet av maj till föräldrar och barn, för han räknar med som-
maren. Men då jobbar väl inga lärare? Högst märklig inställning från
Bildningsnämndens ordförande. Bara ett ytterligare exempel på arro-
gans. Vid de frågorna så svarade bara Kent Olsson (M), tjänstemännen
satt pinsamt tysta. 

Varför är vi så hårda? 
Här är våra 3 huvudargument, för de ”äskanden” vi har, som vi la

fram på mötet 140514 till BIN och tjänstemännen. De talar sitt tydliga
språk.

4 ”Ni hastar i det fördolda” (ni FORTSÄTTER att bygga på politi-
kerföraktet) 

4 ”Ni förordar alternativ som lärare ratar” (ALL skolforskning pe-
kar på att man i första hand ska ha ett klassrumsnära perspektiv)

4 ”Ni bidrar genom ert agerade till att det är ett allmänt faktum bland
invånarna att 4-6 på Bergs skola ska läggas ner” (och det är riktigt fult
agerat)

Våra ”äskanden” som vi la fram.
De är 2 och talar också de sitt tydliga språk. De gjorde dock INTE in-

te så att Bildningsnämnden tänkte tänka om.

Vi vill att ni äskar ytterligare 2,5 miljoner för 2015 och riktar de mot
personalförstärkning för de små skolorna (det här är summan som an-
svariga rektorer Pia och Lill tagit fram som ett måste för att bevara lands-
bygsskolorna som de är idag, med reservation för hur det löses kring
Skaftö skola)

Vi anser att den här frågan är av väsentlig art och att den ska beslu-
tas i kommunfullmäktige (den får inte tillåtas marginaliseras av en liten
föredetting och småpåve som Kent Olsson (M) är)

Kent Olsson (M) nämner att det har redovisats pedagogiska fördelar
med en F-3-skola på Berg men rektor Lill från Marieidalsskolan svam-
lar bara i allmänna ordalag om skrivelser från Lpo94 (en inaktuell läro-
plan) utan mer konkreta exempel än att förskola och F-3 kan samarbe-
ta. Hon säger att lärare på F-3 har/får kompetens att vara i förskolan.
Men förskolelärare har inte behörighet att undervisa i 1-3 (min notering
från verkligheten). Pia (rektor på Bergs skola) var ganska tyst, hon går
i pension nästa år.

Jag personligen anser VERKLIGEN av hela mitt hjärta att F-6 på
Bergs skola ska få vara kvar läs-året 14/15. Men om den skolan inte får
mer medel 2015 (enligt Pias uppskattade siffra som mot-svarar MINST
1 heltidstjänst till för just Bergs skola) så anser jag att den ska läggas ner
i sin helhet till läsårsstarten 15/16. 

Vi i gruppen ser att flytta eleverna åk 4-6 redan i höst som en smyg-
nedläggning. Det säger politi-kerna att det INTE är. Men Anders Nils-
son (S) reserverar sig taktiskt för om framtida nya regler eller dylikt säger
annat. Och vem har lärt sig att man kan lita på politiker?

Den mest troliga sanningen är att Kent Olsson (M) med sina ”19 år i
riksdagen” styr Bildnings-nämndens arbetsutskott med järnhand och att
resten av Bildningsnämnden bara är marionetter. Kom ihåg ett av pla-
katen från demonstrationen i höstas, ”19 år i riksdagen, so what”. Vi har
påbörjat en granskning av hur aktiv Kent Olsson (M) var i riksdagen och
det verkar inte ha varit något stort bidrag avseende närvaro och aktivt
bidragande med förslag. Nu är det till råga på allt så att Kent Olsson (M)
kanske är på väg mot kommunstyrelsen istället för Bildningsnämnden,
utan att vara med på några listor för moderaterna inför valet (utifrån den
informationen vi har idag). Så då kan man inte ens stryka hans namn!
Lars Björneld (FP) som är vice ordförande i BIN har totalt svängt från
sin partikollega Roland Karlssons (FP) löften om att aldrig jobba för en
nerläggning av landsbygsskolorna. 

Inom Bildningsnämndens ingående partier idag finns ett spann på
ramöknings-önskemål för 2015 från 0,- till 15 miljoner. Det är nog ing-
en hemlighet att det måste vara (M) som står för 0,- och (KP) som står
för 15 miljoner. Ska det vara så svårt då att landa på ett formellt äskan-
de på 5 miljoner instället för idag som 2,5 miljoner (där inget är riktat
mot ett bevarande av Bergs skola F-6)?

Det är förmodligen ”smidigast” att göra Bergs skola till en F-3 sko-
la. För då kan förskolan i Lyse expandera lite utan större kostnader och
de 2 lärarna från Bergs skola 4-6 flyttas till luckorna på Mariedalssko-
lan. Tro INTE att Mariedalsskolan får extra resurser för att eleverna från
Bergs skola kommer dit. Alla ni som funderar på att rösta på Lyse-
kilspartiet i höst ska veta att deras skolpolitis-ke talesman Jeanette Jans-
son definitivt inte ser några större pedagogiska fördelar med lands-
bygsskolorna. Hon är som jag aktiv rektor nu i annan kommun än Ly-
sekil men vi har olika fokus på den aktuella läroplanen (Lgr11) som styr-
dokument. Jag fokuserar främst på det först nämnda i läroplanens (Lgr11)
styrande kapitel 2, som handlar om att fostra våra elever till demokra-
tiskt väl rustade medborgare och som har de grundläggande kognitiva
förmågorna som krävs för att bli det. Hon fokuserar mer på att samla re-
surserna på ett färre antal ställen för bland annat att få exakt rätt behöri-
ga ämneslärare. Kanske för att uppnå samma övergripande mål som jag
Men utan passio-nen kring kvalitén i de små skolorna. Det här säger jag
oavsett vad Björklund (FP) kommer med för konstiga direktiv som går
stick i stäv mot all skolforskning och sin egen nationella läroplan. Ly-
se-kilspartiet är de som svävar mest kring svar på hur de ställer sig till
landsbygsskolorna. 

Det känns sammantaget lite som att Bildningsnämnden i Lysekil in-
te tycker att frågan skulle bemö-tas kompetent nog i kommunfullmäkti-
ge! Än mer anledning säger jag att det verkligen ska avgöras i kom-
munfullmäktige! 

4 RENSA UPP I EKONOMIN KRING KOMMUNENS ÖVRIGA
FÖRVALTNINGAR!

4 FÖRBÄTTRA  KVALITÉN PÅ BERGS SKOLA F-6 MED DE
RELATIVT SMÅ TILLSKJUTNA ME-DEL SOM BEHÖVS 2015 OCH
FRAMGENT!

4 SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN SÅ FORTSÄTTER VI PÅ
LANDSBYGDEN ATT STÖTTA ER I CENTRALORTEN MED LO-
KAL HANDEL M M!

OBS! Vi påminner om den enkät jag skickade till politiken inför hös-
ten 2013:s unikt sena ”Budget 2014 med inriktning för även 2015 och
2016”-beslut (K, V, C, M, S och FP deltog):

(Här är länken till alla enkätsvar: http://goo.gl/FVBgfW )

”Hög kvalité” är INTE att helt nonchalera lärarna på Bergs skolas vil-
ja om en fullständig nerläggning eller inte alls, alltså anser lärarna att en
F-3 skola inte kan innebära en hög kvalité. Oavsett vad ekonomiskt pres-
sade rektorer med ett icke existerande klassrumsnära perspektiv. Nyck-
eln till hög kvalité är ämnesövergripande undervisning med ett starkt in-
slag utav demokratins grundprinciper. 

Namninsamling för att flytta beslutet från Bildningsnämnden till kom-
munfullmäktige pågår analogt via listor utlagda bland annat på Coop och
ICA. 
Den finns digitalt om man skriver in den här länken i sin webb-läsa-

re på dator, smartphone eller surfplatta:
http://www.skrivunder.com/flytta_beslutet_till_fullmaktige

VILL NI SKRIVA PÅ, GÖR DET INNAN 28/5!
Med vetskapen att kanske några blir trampade på tårna i och med den

här insändaren men den är skriven med ett för vår grupp autentiskt ton-
läge.
”ÄRLIGHET VARAR LÄNGST”, kan inte det vara en ypperlig bli-

vande kommunslogan för Lysekils kommun?

Anders Wockatz, 140519, för gruppen
som startades i Lyse församlingshem 131002

Förälder på Bergs skola till 2 barn i grundskolan 
(samt 1 förskolan och 1 på väg dit)

1 av flera initiativtagare till gruppen som bildades i Lyse församlingen 131002.
Bakgrund som nu aktiv rektor med nyligen genomfört 

statlig utbildning vid Rektorsprogrammet
Politiskt obunden

Välkomna med inlägg till LP:s insändaravdelning ”Fria ord”. Insändare med personli-
ga påhopp måste vara undertecknade med namn.Uppge alltid namn, adress och
tel.nummer till LP:s redaktion. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och
förkorta manus samt helt avstå från publicering. 
E-post: redaktion@lysekilsposten.se Fax: 0523/66 70 98 Post: Box 93, 453 22 Lysekil

Fria ord

    
  

   
   

   
          

             
           

 

Christer Sjögren och Anders Berglund hyllar Frank Sinatra.
Foto: Kristofer Sandberg/SVT



I ett medborgarförslag fö-
reslås att det ska byggas
ett kallbadhus i anslutning
till Hästedalens  badplats i
Hunnebostrand och öns-
kar att Sotenäs kommun
ska lämna samtycke och
anvisa en lämplig plats.

Enligt förslagsställarens  be-
skrivning har badlivet varit en
central och betydelsefull del av
livet i Hunnebostrand.
Tekniska avdelningen har

inget att erinra mot förslaget
och är i grunden positiv, men
ser för tillfället inte någon möj-
lighet att inarbeta detta i kom-
mande budget.
Ärendet har behandlats av

kommunstyrelsens arbetsut-
skott.
Ronald Hagbert och Britt

Wall föreslog att ärendet åter-
remitteras för ytterligare be-
redning med anvisande av
lämplig plats.
Arbetsutskottet antog försla-

get.

Återremitterades
Kommunstyrelsens arbet-

sutskott beslutade att återre-
mittera ärendet och att över-
lämna medborgarförslaget till
Byggnadsnämnden och tek-
niska avdelningen  för anvi-
sande av lämplig plats.
Ärendet skickas till bygg-

nadsnämnden  och tekniska av-
delningen.

K.G-n

Föreslår ett kallbadhus 
vid Hästedalens badplats
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Sotenäs Personhistoriska Förening 
och Studieförbundet Vuxenskolan

Torp och Kultur vandringar under 2014

Lördagen 24 maj Draget Bohus-Malmön
Tag färjan vid Bua kl 13.40. Åk sedan till Draget

Alla vandringar börjar kl 14:00 och pågår 2-3 timmar. 
Medtag (kaffekorg) deltagaravgift 20 kr per vuxen person
Kontaktperson: Jens Olsson tel 0523/704 32 Mob. 070 430 26 39
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GÖKAFTON
TORSDAGEN DEN 29 MAJ VID

BÄRFENDALS HEMBYGDSGÅRD  kl. 19.00
Grillarna är tända

Tag med vad ni vill äta 
Kaffe serveras

Lekar och tävlingar  
VÄLKOMNA!

BÄRFENDALS HEMBYGDSFÖRENING

t     
   

 

Sommarens första blomster
blommade utanför Tosse-
ne bygdegård och solen lös
när Bo Carlsson välkomna-
des av bygdegårdsförenin-
gens ordförande Britt Lind-
gren på insidan. Salen fyll-
des av besökare.

Blommorna på utsidan byg-
degården: med försommarsolens
kontraster och spel i trädstam-
mar och mot Tossene vita kyr-
kovägg passade väl på program-
met inomhus, för där stod poeten
som skildrat naturens under på
ett alldeles eget sätt – Dan An-
dersson (1888-1920): …Allt vå-
rens ljus kan ej lysa väg åt gam-
mal vilsen själ, men mitt ljus är
den kärlek jag vet jag känt till er
– till alla – farväl - … . 

Länge minnas 
Bo Carlsson från Borås är skå-

despelaren, som både berättar
och underhåller: -Om en av Sve-
riges nationalskalder, understry-
ker Bo sin fascination för just
Dan Andersson. 
Dan Andersson är inte alls så

mörkt sorgbunden som han fång-
ats i inspelningar av Thorstein
Bergman, understryker Bo Car-
lsson – nej, Bos Dan är mer va-
rierad och ljusare. Åhörarna i den
fullsatta och renoverade salen i
Tossene bygdegård får två tim-
mar av upplevelse som de länge
kommer minnas. 
Kanske är det poeters öde att

- om man både diktar om död
och förgängelse i samband med
svensk naturmystik med an-
strykning av religionsmystik och
(numera) förgångna yrkesmil-
jöer som interiörer från kolarko-
jor och dessutom dör ung - som

bidrar till att befästa sorgbund-
na intryck. 
Dan Andersson dog nämligen

två år före diktraderna ovan ur
Bekännelse: 1920, 32 år gam-
mal, genom cyanväteförgiftning
på Stockholmshotellet Hellman
i Klara (man hade vädrat dåligt
efter cyanvätet man använde mot
ohyra). 
Dan Andersson som konstnär

följde därmed konstkollegan Jo-
hn Bauer (1882-1918), som 36
år gammal drunknat två år tidi-
gare på ångaren Per Brahe i Vät-
tern – ingen har därefter kunnat

måla troll och trolska skogar som
Bauer. Bägge ligger därmed nä-
ra varandra som naturskildrare. 
– Dan Andersson är en legend,

understryker Bo Carlsson all-
varligt. Det lärde vi oss i skolan,
påminner han och sätter med si-
na ord fokus på den dagsaktuel-
la debatten inför höstens val om
svensk skolas utbildningar och
innehåll – och brist på innehåll,
kanske... 
– Idag har människor inte hört

om Dan Andersson, konstaterar
Bo Carlsson sorgset och lite
upprört, nämnande några kända

namn på tonsatta dikter som till
och med journalister borde kän-
na till: Tiggarn från Luossa, Till
min syster, Julvisa i Finnmarken
– jag sjunger dem alla. 
– Dan Andersson debuterade

i Bergslagsposten fjorton år gam-
mal (1902), säger Bo Carlsson. 

Bakgrund i skogens mystik 
Efter Bergslagsposten följde

en rad dikter och noveller fram
till den för tidiga döden på ho-
tellet. Torsten Fogelqvist skrev i
en samlingsvolym som Tiden
gav ut 1930 till tioårsminnet av
poetens död en kortare essä kring
Dan Anderssons liv. 
Dan Andersson måste förstås

ur perspektivet: över kampen för
tillvaron finns hos människan
kampen att förstå tillvaron, fram-
håller Fogelqvist. 
Fogelqvist hade fått Dans far

att sätta ner några stolpar, där det
framgår att Dan föddes i Skatt-
lösbergs skolhus i Grangärde 6
april 1888. Här var Dan under
somrarna med fadern ute i sko-
gen och högg kast- och kolved,
men hade en oro i sinnet som
märktes livet ut. Fjorton år gam-
mal begav han sig till USA och
Minnesota och sin faster Sara och
fick se en annan del av världen
för några månader. 
Åter i Sverige blev kolarjobb

och gårdfarihandlaruppdrag syss-
lor jämte en del skriverier (som
i Dalabladet i Falun) och från
1912 blev han ombudsman för
Templarorden, en syssla som lät
honom fara genom Sverige och
bese en stor del av landet. 1915
gick han utbildning på
Brunnsviks folkhögskola och
1919 fick han Bonniers stipen-
dium på 15.000 kronor, en stor
summa då efter första världskri-
get, som tillät honom göra sin
far, som vid den tiden arbetade
som skomakare, skuldfri. 
När han fick stipendiet hade

Dan Andersson flera novell- och
diktsamlingar bakom sig – med
debutboken Kolarhistorier 1914. 
1962 bildades Dan Anders-

sonsällskapet som ville verka för
att lyfta fram Dan Anderssons
liv och verk. 
Lyfter fram Dan Andersson

gör Bo Carlsson i Tossene byg-
degård med besked. 
Tosseneordföranden Britt

Lindgren var mycket nöjd. 
Text och foto: 

Casper Ljungdahl
0523 – 317 43

casper@lysekilsposten.se

Bo Carlsson underhöll
Tossene bygdegårdsförening 

Ingela Nilsson från Tossene fanns med bland auditoriet. 

Bo Carlsson läser dikter ur Dan Anderssons rika produktion. 

Ordföranden Britt Lindgren välkomnar dagens föredragshållare och estradör, Bo Carlsson från Borås. 

Nu tar Sotenäs fältrittklubb
krafttag mot en av de svens-
ka folksjukdomarna: can-
cer. Det sker genom att hop-
pa för pengar i nästa må-
nad. 

Cecilia Thorsen är en av
de aktiva ledarna och den
näst sista helgen i maj ord-
nar man på Assleröd en rik-
tigt stor grej – för att samla
in pengar till forskningen
så man slutligen ska få bukt
med sjukdomen cancer. 

Samtidigt håller klubben täv-
lingar i ridning. 

Klubb lär unga
Sotenäs fältrittklubb på Ass-

leröd mitt ute på Sotenäs lands-
bygd är en aktiv förening. Här
på Assleröd samsas hästar, ung-
domar, tävlande, natur, lagsport,
ordning och reda. Allt på en gång.
Liksom föreningsetikett och fö-
reningsdemokrati, styrelsearbe-

te och ekonomikunskaper: för
allt ska skötas och bokföras: den
ekonomiska delen är viktig. 
Man lär sig hela tiden – för

hästarna styr verksamheten, pre-
cis som de ska. Här, om inte på
andra håll, får man lära sig ta
hand om varandra också – ge-
nom detta att ta hand om hästar-
na. 
– Vi kommer att ha tävlingar

på Sotenäs fältrittklubb näst sis-
ta helgen i maj, berättar Cecilia
Thorsen. Samtidigt kommer vi
att samla in pengar till förmån
för Cancerfonden. Både tävling-
arna och insamlingen heter Hop-
pa för Livet. Tio kronor per start
kommer att gå till Cancerfonden. 

o Kan man ge pengar utan
att vara med på Assleröd, om
man nu inte har möjlighet,
alltså?
– Självklart kan man också

skänka pengar utan att vara med
och hoppa! Genom sms, betal-
kort eller internetbank. 
Cecilia Thorsen hoppas nu så

många som möjligt vill delta bå-

de vid tävlingarna i maj och ge-
nom att skänka pengar. 
– Tack! hälsar Cecilia via Ly-

sekilsposten på förhand. 

Text och foto: 
Casper Ljungdahl

0523 – 317 43
casper@lysekilsposten.se

Rid för livet 
– Sotenäs Fältrittklubb
samlar in pengar till 
cancerforskningen

Rid i maj på Assleröd för cancerforskningen. Var med oss och samla in pengar. 

Hjälp oss hjälpa, hälsar Sotenäs fältrittklubbs Cecilia Thorsen. Genom
ett arrangemang näst sista helgen i maj hoppas hon och klubben kun-
na ge riktigt mycket pengar till Cancerfondens forskning. 

Information från dialog-
möte med Västtrafik läm-
nades på sammanträde
med  kommunstyrelsens
arbetsutskott i Sotenäs.

Britt Wall informerade från di-
alogmöte med Västtrafik
angående trafikförsörj-
ningsprogrammet och de prio-
riteringar som planeras inför

2015-2016. Västtrafiks budget
kommer att beslutas under hös-
ten, varför prioriteringarna än-
nu inte är fastställda.
En satsning på Närtrafik pla-

neras att starta 2015/2016.
Närtrafik innebär anropsstyrd
trafik från landsbygd till tätort
under vardagar. Ett pilotpro-
jekt med Närtrafik pågår i 10
kommuner.

Britt Wall informerade 
från möte med Västtrafik

Premumera Du också! Ring 0523-667092

LAGFARTER
Munkedal

Församl: Foss
Typ: Småhusenhet, helårsbostad
för 1-2 familjer
Fastighet: Munkedal Önnebacka
1:40  
Adress: Önnebacka Gata 14,
45534 Munkedal
Datum: 2014-05-02
Pris: 660000 kr
Förvärvare: Johansson,Karl Johan
Överlåtare: Spångbergs Döds-
bo,Eva

Församl: Svarteborg-Bärfendal
Typ: Småhusenhet, helårsbostad
för 1-2 familjer
Fastighet: Munkedal Lågum 4:3 
Adress: Lågum 10, 45597 Dingle;
Fler adresser finns
Datum: 2014-03-28
Pris: 2400000 kr
Förvärvare: Lawrance,Mats Simon

Förvärvare: Lawrance,Jeanette
Eva Monika
Överlåtare: Lågum,Bo Hans Erik

Församl: Svarteborg-Bärfendal
Typ: Bebyggd lantbruksenhet.
Fastighet: Munkedal Sladalen 1:1 
Adress: Sladalen 11, 45597 Ding-
le
Fastighet: Munkedal Sladalen 1:2 
Adress: saknas
Datum: 2014-01-29
Pris: 3500000 kr
Förvärvare: Lomander,Anja Gab-
riella
Förvärvare: Lomander,Lars Jonas
Överlåtare: Antonsson,Gert Arvid

Församl: Svarteborg-Bärfendal
Typ: Småhusenhet, helårsbostad
för 1-2 familjer
Fastighet: Munkedal Dingle 1:85  
Adress: Strömstadsvägen 18,
45561 Dingle; Fler adresser finns
Datum: 2014-03-18
Pris: 1400000 kr

Förvärvare: Hermansson,Bogo-
mila Barbara
Överlåtare: Persson,Anders Len-
nart

Församl: Svarteborg-Bärfendal
Typ: Småhusenhet med värde <
1000 kr
Fång: Arv,tes,bpt,bod
Fastighet: Munkedal Myrtorp 1:16 
Adress: saknas
Datum: 2013-12-19
Pris: Arv,tes,bpt,bod
Förvärvare: Tylegårds Dödsbo,El-
la-Stina
Överlåtare: Tylegård,Ella-Stina

Församl: Svarteborg-Bärfendal
Typ: Småhusenhet, helårsbostad
för 1-2 familjer
Fastighet: Munkedal Svarteborg
1:39 
Adress: Svarteborg 21, 45597
Dingle
Datum: 2014-04-30
Pris: 1225000 kr

Förvärvare: Gustafsson,Robert
Olof
Förvärvare: Ulin,Mathilda Sofie
Överlåtare: Bramfors,Anneli Ce-
cilia Caroline
Överlåtare: Pettersson Bramfors,E
Stefan Emanuel

Församl: Sörbygden
Typ: Småhusenhet, fritidsbostad
för 1-2 familjer
Fastighet: Munkedal Håfors 3:10  
Adress: Håfors 26, 45595 Hede-
kas
Datum: 2014-04-25
Pris: 510000 kr
Förvärvare: Andersson,Erika Kri-
stina
Förvärvare: Larsson,Johan Stefan
Daniel
Överlåtare: Landgren,Gerth Jo-
nas Ingemar
Överlåtare: Landgren,Mervi Tuu-
likki
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Sista fredagen i april gick
PROs vårfest av stapeln i
Hunnebostrands Folkets
Hus.

Klockan 17.00 öppnades
dörrarna och medlem-
marna strömmade till. Ord-
förande Rune hälsade alla
välkomna och presentera-
de artisterna, som innan
man visste vad dom skul-
le bjuda på fick stora app-
låder.

En utsökt fiskoppa avnjöts med
baugette, ost och smör. Det blev
många omtagningar. Alla var
på gott humör och förväntans-
fulla på vad Bente och Ralf
skulle bjuda på. Bente mingla-
de runt bland medlemmarna
och skapade en härlig stämning
innan framträdandet.

Framåt fredag
När alla var mätta och belåt-

na var det dag för Bente och
Ralf att äntra golvet för en tim-
mas underhållning.
Bentes röst kändes väl igen

från radion och Framåt fredag.
Hennes röst kunde man inte
missa. 
Ralf kände många igen från

hans dansbandstid. Han berät-
tade att han spelat i ”Robins”
ett känt dansband. Han spelade
gitarr med fina inspelade komp
på datorn. Det är ju så man gör
numera, även inom ”melodi-
festivalen”. Det är fantastiskt
så bra det låter. En man låter
som sjutton.
Deras repertoar bestod av

60-70- talslåtar som Bente
framförde med sin mjuka fina
röst. Alla sjöng med i melodi-
erna och klappade takten. Ben-
te berättade också lite histori-
er (fräckisar) som gick hem.
Efter deras framträdande var

det dags för kaffe och tårta och
därefter var det dragning på de
fina lotterivinsterna som en del
var skänkta av sponsorer och
medlemmar. Särskilt fint var
det stora fågelbordet och ser-
vettstället som skänkts av Gös-
ta Sjögren och som vanns av
Rose-Marie Krokström. 

Text och foto:
Bertil Nilsson

Känd radioröst från Radio Väst
gästade PRO Hunnebostrands vårfest

Rune tackade Bente och Ralf för den trevliga underhållningen.

Bente och Ralf att äntra golvet för en timmas underhållning.

Ett gäng från Brastad som väntar på sin mat.

Det kom många medlemmar till Hunnebostrands vårfest.

Utpost Hållö begär 
borgen på 2,5 miljoner 
Den ideellt verksamma fö-
reningen Utpost Hållö har
hos Sotenäs kommun be-
gärt kommunal borgen för
att utföra avloppsanlägg-
ningar på 2,5 miljoner kro-
nor.
Avloppsanläggningarna på
Hållö avser Vägga Skärgård
1:1  samt att införa avloppet
till Kleven, Smögen för vida-
re befordran till reningsverket
på Omholmen.
Avsikten med att utföra an-

läggningen är att Hållö skall
få verksamheten på ön att fyl-
la alla uppställda krav från
myndighetens sida. 
Alla tillstånd för genomfö-

rande är klara. Länsstyrelsens
medgivande och föreskrifter
kommer att gälla liksom de fö-
reskrifter som  Miljö- och
byggnämnden, Tekniska av-
delningen och Rädd-
ningstjänsten utfärdat.

Ägs av kommunen
Anledningen till ansökan

om borgen är att Hållö ägs av
kommunen och att alla fas-
tigheter därmed utgör lös
egendom vilket medför att de
inte kan ställas som säkerhet
till lån. 
Därmed kräver bankerna

betydligt högre ränta, än vad
som annars skulle varit fal-
let.

Stabil ekonomi
Genomgång av Utpost

Hållös räkenskaper för 2013
visar att föreningen har en
stabil ekonomi. 
Föreningens betalnings-

förmåga bedöms tillräcklig
för att klara räntor och amor-
teringar på planerad upplå-
ning. Lånets löptid kommer
maximalt att uppgå till 20 år.
Kommunens möjligheter

till upplåning för egen del på-
verkas inte av ett borgenså-
tagande gentemot en före-
ning.
Ärendet har behandlats av

kommunstyrelsens arbetsut-
skott.
Britt Wall och Ronald

Hagbert var positiva till
förslaget men föreslog att det
till kommunstyrelsens sam-
manträde presenteras ett pre-
ciserat underlag innan beslut
kan tas.

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet antog

förslaget och är således po-
sitiva till förslaget men fö-
reslår att det till kommun-
styrelsens sammanträde pre-
senteras ett preciserat under-
lag innan beslut kan tas.
Arbetsutskottets förslag är

att fullmäktige beslutar att så-
som för egen skuld ingå bor-
gen för Utpost Hållös låne-
förpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 2,5
miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Det totala högsta lånebe-

loppet ska beräknas på skul-
debrevets ursprungliga låne-
belopp.
Ärendet går vidare till

kommunstyrelsen.
K.G-n

I Kulturhuset Hav & Land
avslutade SPF-Sotenäs-
bygden vårens månads-
möten med räkfrossa och
härlig storbandsmusik av
Rulles 13-manna band. 
Det var välbekanta låtar ur den
amerikanska sångboken från
30-, 40-, och 50- talet. Några
kände sig manade att dansa ef-
ter de jazziga och dansanta lå-
tarna.

Ulf Walentinsson

SPF-Sotenäsbygden frossade 
i räkor och Rulles 13-manna band

SPF-Sotenäsbygden höll vårens avslutningsfest i Kulturhuset Hav & Land.
Rulles 13-manna band avslutade
festligheterna.

Totalt 13 idéer från Fyrbo-
dal tävlar den 22 maj om
innovationspriser. Det blir
nästan som Idoluttagning
eller tv-programmet Upp-
finnarna. Två personer är
från Lysekil, i hopp om att
vinna prispengar för sin
idé.
– Det här visar att det är många
som har idéer runt omkring i
Fyrbodal. Nu får de möjlighet
att nu utvärdera sin idé. Nå-
gon av dem kan komma bli ett
framtida bärkraftigt företag,
säger Marie Olsson, innova-
tionsrådgivare på Almi.
Totalt är det 13 idéer från

19 personer runt om i Fyrbo-

dal som på torsdag ska få pit-
cha sina idéer inför en jury.
Framför juryn får de svettas
genom frågor som ”vad är nytt
med det här?” och ”vilket be-
hov fyller den på markna-
den?”.
Fredrik Röckner och Sus-

sie Olofsson, båda från Lyse-
kil, tävlar med sina idéer.

Lyfta fram idéer
De fem bästa får gå vidare

till en slutomgång, tre av dem
kommer att vinna pengar.
Det är Almi Företagspart-

ner Väst i Fyrbodal som på det
här sättet vill locka fram idéer,
som kan bli framtidens spän-
nande företag, produkt eller
tjänst.

– Vi vill lyfta alla smarta
idéer som finns där ute. Det
här är en möjlighet att få sin
idé utvärderad. Det är många
som bär på idéer men inte vet
om den fungerar och om det
finns en marknad för den. Då
är det här ett bra sätt att testa
den inför professionella råd-
givare, säger Marie Olsson.

Innovationer grund 
för utveckling

Vinnaren får 15 000 kronor,
andrapristagaren vinner 8 000
kronor medan tredjepristaga-
ren får 5 000 kronor. Priserna
delas ut under en prisgala i
samband med en kväll inno-
vationsinspiration och
idéskydd på Innovatum.

Lysekilsbor kan vinna
pengar för sina idéer

Kommunerna Sotenäs,
Munkedal, Lysekil, Udde-
valla, Tanum och
Strömstad, vilka delar en
kuststräcka som till stora
delar är utpekad som
skyddsvärd ur olika aspek-
ter, har utarbetat en ge-
mensam delregional olje-
skyddsplan.

Målsättningen med planen är
att kommunerna ska ha be-
redskap och förmåga att be-
kämpa den olja som eventu-
ellt når land eller är på väg mot
land.
Den delregionala olje-

skyddsplanen är utarbetad av
en arbetsgrupp bestående av
säkerhetssamordnare och rädd-
ningstjänstpersonal i nära sa-
marbete med representanter
från berörda förvaltningar och
myndigheter.

Remissinstanser
Remissinstanser har bland

annat varit Länsstyrelsen,
Kustbevakningen, MSB, Po-
lismyndigheten i Västra Gö-
taland, Sjöfartsverket samt
Hav- och Vattenmyndigheten.
Ärendet har behandlats av

kommunstyrelsens arbetsut-
skott i Sotenäs.
Ronald Hagbert föreslog att

kommunchefen får i uppdrag

att utreda det operativa an-
svaret för kommunstyrelsens
förvaltning.
Arbetsutskottet antog

förslaget.

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbet-

sutskott föreslår att fullmäkti-
ge godkänner den  delregio-
nala oljeskyddsplanen samt
uppdrar åt kommunchefen att
utreda det operativa ansvaret
för kommunstyrelsens för-
valtning.
Ärendet går vidare till kom-

munstyrelsen.
K.G-n

Ska ha beredskap och förmåga att
bekämpa olja vid utsläpp till sjöss
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Lysekils Trä har fått ny ägare
Harås Byggvaror i Stora Höga har köpt företaget i Fiskebäck
Lysekils Trä har fått ny äga-
re sedan Harås Byggvaror
– ett över 100 gammalt fa-
miljeföretag i Stora Höga
– har köpt företaget och
dess anläggning i Fiske-
bäck.

– Lysekils Trä ett fint och
välskött företag som är välkän-
da för service och kvalitet, där-
för är vi glada över att överta
både verksamhet och personal,
säger John Davidsson, vd för
Harås Byggvaror AB. 

Drivs i femte generationen
Harås Byggvaror i Stora

Höga drivs i femte generationen
och var från början ett sågverk.
1992 blev det byggvaruhan-

del och därefter har verksam-
heten vuxit för varje år.
Idag är det en stor bygg-

varuhandel med tolv anställda i
Stora Höga. Omsättningen lig-
ger cirka 45 miljoner kronor per
år, att jämföra med Lysekils Trä
som omsätter cirka 15 miljoner
per år. Båda företagen ingår i
BOLIST-kedjan.

– Det var min pappas mor-
fars far, som startade sågverket
på  gården Harås i Spekeröd ef-
ter att han varit över i USA i bör-
jan av 1900-talet och jobbat. Min
pappa och hans kusin, som star-
tade byggvaruhandeln, är fort-
farande kvar i företaget, berät-
tar John Davidsson.
I dag är Harås Byggvaror bli-

vit en stor anläggning med ge-
nerösa exponeringsutrymmen
för allt inom bygg för industri,
byggföretag och privatpersoner.

Hård konkurrens
– Konkurrenssituationen är

stenhård i området, men vi har
ständigt vuxit och tagit nya
marknadsandelar.  Vi är ett fort-
farande ett litet familjeföretag
som tycker det är roligt om det
inte bara finns stora centralstyr-
da kedjor som ser likadana ut.
Nu vet vi att vårt koncept fun-
kar, så nu är vi dags att gå vi-
dare med nya utmaningar, me-
nar John Davidsson.
– Det är viktigt att behålla

den charm, förtroende och höga
kvalitet som ett företag som
Harås Byggvaror och Lysekils
Trä står för. 

Lysekils Trä har idkat han-
del med trävaror och andra
byggvaror sedan snart 40 år till-
baka i Fiskebäck.
– Lysekils Trä har alltid sat-

sat på kvalitet och har en per-
sonal som är oerhört servicein-
riktad. Ingemar Ask och Kent
Hallberg och övriga på företa-
get kommer att vara kvar och
jobba så länge de vill. Det sitter
otroligt mycket kunskap i de här
väggarna. Tanken är att till hös-
ten hitta en platschef som kan
vara med och driva anlägg-
ningen framåt, säger John Da-
vidsson.

Synergieffekter
Han ser möjligheter att ska-

pa synergieffekter och att ut-
veckla verksamheten vid Lyse-
kils Trä.
– Det ingår i våra planer att

bygga ut verksamheten och växa
lite. Lysekils Trä har hållit en
låg profil, men har klarat kon-
kurrensen bra tack vare  att de
satsat på kvalitet och service.
Det ska vi bygga vidare på.
Lysekils Trä har funnits på

samma plats i Fiskebäck sedan
1976. Innan dess var Kent Hall-

berg och Ingemar Ask anställda
av Byggma-koncernen som ha-
de sina lokaler i Gamla Bjur-
ströms lokaler i Södra hamnen.
– Det är roligt om namnet Ly-

sekils Trä får leva kvar. Från
början visste vi inte riktigt vad
vi skulle heta, men det ska vara
så enkelt som möjligt, så därför
blev det kort och gott Lysekils
Trä, berättar Kent Hallberg, som
startade företaget tillsammans
med Ingemar Ask och Larsolof
Stilgård. Den sistnämnde läm-
nade företaget för några år se-
dan.

Årets BOLIST-företag
I samband med den årliga

BOLIST-mässan på Elmia i
Jönköping utsågs Harås Bygg-
varor tidigare i år till årets med-
lemsbutik 2013 i konkurrens
med 192 butiker över hela Sve-
rige.
Utmärkelsen går till ett med-

lemsföretag som under fö-
regående år målmedvetet drivit
sitt företag framåt och som på
ett energifullt sätt driver
varumärket BOLIST mot att bli
Sveriges bästa frivilligkedja in-
om bygg- och järnhandel.

–  John, Mats och Håkan dri-
ver Harås Byggvaror AB till nya
nivåer varje år. De har i år byggt
till byggbutiken för att kunna ut-
veckla verksamheten och letar
hela tiden nya möjligheter och
kommer alltid med kloka idéer.
Detta är en BOLIST-medlem
som driver sin verksamhet
utifrån tydliga mål och som där-
för förtjänar priset, säger Tomas
Fritzon, vd för BOLIST AB.

Ta nya marknadsandelar
John Davidsson framhåller

att BOLIST är på väg in i en
mycket intressant period.
– Alla våra medlemsbutiker

ska tillsammans gå från 4 pro-
cent till 10 procent mark-
nadsandelar under de komman-
de fem åren. Det betyder hårt ar-
bete och jag tar detta pris som ett
bevis på att vi arbetar på rätt sätt
och är väl rustade inför framti-
den. Grunden till detta har vi
byggt genom tydliga mål och en
engagerad och motiverad per-
sonal, avslutar han.

Ahlbin Gustafsson
0523-667083

ahlbin@lysekilsposten.se

– Så mycket som händer i
Lysekil i sommar har aldrig
hänt. I fjol hände det myck-
et, i år ännu mer.

Med de orden presenterade Has-
se Ekbrand, ordförande i Svensk
Handel, det stora evenemang-
sutbud som dukas upp i Lysekil
i sommar och höst, då han gäs-
tade Lysekils Rotaryklubb i för-
ra veckan.
Han inledde med Familjens

Dag, som ägde rum i helgen och
som blev en stor succé.

”Alla måste hjälpas åt”
– Speciellt roligt är att be-

hållningen från megaloppisen går
till den nyinrättade Barn- och
ungdomsfonden.
– Det är viktigt att vi alla hjälps

åt att skapa en positiv framtid-
stro bland våra ungdomar i Ly-
sekil. Det har hänt alldeles för
mycket negativt på senare tid. Nu
har det äntligen öppnat en fri-
tidsgård, men det räcker inte. Vi
måste göra mer för våra ungdo-
mar, menade Hasse Ekbrand.
Sedan berättade han om kryss-

ningsfartyget M/S Marina som
kommer till Lysekil fredagen den
13 juni.
– Både turistbyrån och Svensk

Handel har haft arbetsgrupper
som jobbat lång tid inför det här
celebra besöket. Vi vill alla visa
upp det bästa som Lysekil har att
erbjuda.
De över 1.000 europeiska och

amerikanska passagerarna på lyx-
kryssaren kommer att hälsas väl-
komna vid kajen av Wienerka-
pellet kommer att hälsa dem väl-
komna.

James  Cagnard  sjunger 
för de långväga gästerna
– Vi gör även en speciell all-

sångskväll denna afton med vår
egen svensk-amerikan James
Cagnard som kommer att leda
allsången och underhålla de lång-
väga gästerna.En speciell flyers
har tagits fram för besökarna.
Guider i Lysekil och Fiske-

bäckskil har fått förfrågningar
från rederiet om speciella pro-
menader och guidningar samt
även cykelturer. Många av re-
senärerna kommer även att få
möjlighet att åka på sälsafari samt
båttrurer till olika resmål, bland
annat till Smögen.
M/S Marina startar i Sout-

hamption och går vidare till Brüg-
ge, Amsterdam, Kiel, Oslo, Ly-
sekil och Köpenhamn.
– Lysekil är enda besöket i

Sverige. Fartyget är här från mor-
gon till kväll. Över tusen män-
niskor kommer susande och stan-
nar till i Lysekil. Det är kort tid
och det gället att vara på hugget.
Vi hoppas det inte regnar den här
dagen, utan att Lysekil visar upp
sig på sin rätta sida, poängterade
Hasse Ekbrand.
Många av resenärerna har fö-

ranmält sig och kan även anmä-
la sig till olika utflykter och ak-

tiviteter under resans gång.
– Samma dag är det skolav-

slutning, men polisen är med och
styr upp kortegetrafiken.

Traditionell cruising
Hasse Ekbrand berättade även

om årets midsommarfirande med
traditionell dans runt midsom-
marstången på Kungstorget.
– Dagen efteråt, på midsom-

mardagen  blir den stora an-
stormningen, då det är traditio-
nell cruising med uppskatt-
ningsvis 20-25.000 besökare.
– Föreningen Lysekil i våra

hjärtan har gjort ett fantastiskt ar-
bete med att säkerställa crusing-
en, då det inte fanns någon an-
nan förening som längre mäkta-
de med det ansvar, som polisen
har krävt. Alternativet hade va-
rit att polisen hade stängt av Ly-
sekil denna dag. I stället har Ly-
sekil i våra hjärtan kämpat med
den här frågan och fått ihop inte
mindre än 100 volontärer som är
med och håller ordning och re-
da.

Björn Borgs Pokal
Direkt efter midsommar-

veckan lyfte Hasse Ekbrand fram
ett evenemang tvärs över Gull-
marsfjorden som växer för var-
je år.
– Där har vi Björn Borgs Po-

kal i Fiskebäckskil mellan den
23-29 juni, ett evenemang som
sätter Fiskebäcskil på Sveriges
tenniskarta med hjälp av den sto-

re legenden som själv kommer
att vara på plats.
Hasse lyfte även fram all-

sångskvällarna i parken och hop-
pade på fler varma som-
markvällar än vad som var fallet
i fjol.
– Vi har allsång i stadsparken

från den 2 juli till 30 juli, fem
onsdagar i juli. Kända gästartis-
ter i år är Jan Johansen, Lena
Nilsson, Monica Thörnell,
Christina Lindberg, Monica Ro-
bertsson, Stefan Ljungqvist för
att nämna några. Sedan har vi al-
la fantastiska lokala förmågor
med James Cagnard i spetsen.
21-26 juli är det Lysekils Nö-

jesvecka som ger besöksnäring-
en en skjuts framåt. Arenan är
Havsbadsparken.
– Detta är helt nytt år och ska

hjälpa till att ge besöksnäringen
i Lysekil en skjuts framåt. Det är
en nöjesvecka för alla olika sma-
ker. Vi ska bli bäst i Bohuslän,
vi är redan bäst men har inte ta-
lat om det förrän nu, sade Hasse
Ekbrand.
I Havsbadsparken är det fle-

ra konserter under juli, dels är det
allsångsbingo med Magnus Car-
lsson och Linda Bengtzing, dels
blir det konsert med Bo Kaspers
Orkester och Nationalteatern med
flera kända gästartister.

Musselloppet 
5-årsjubilerar
På Gullmarsvallen är det två

stora konserter i sommar; Lars

Winnerbäck den 10 juli och Björn
Skifs den 31 juli.
– Desssutom lägger Mån-

dagsklubben in en ännu högre
växel och spinner vidare på sitt
redan framgångsrika koncept.
En annan stor händelse är

Musselloppet som firar 5-årsju-
bileum och som har ett lyckat sa-
marbete med Musselfesten i
stadsparken.
– Denna dag firar vi med en

gratiskonsert i stadsparken med
Timoteij. Loppet växer så det
knakar och har redan många an-
mälda, även utländska löpare.
Det skulle förvåna mig om det
inte blir över 1.000 löpare i år.
Samma dag arrangeras Fit-

ness4Fun i Havsbadsparken, ett

arrangemang som alltså åter-
kommer efter några års uppehåll.

Seglingsvecka 
Veckan därpå är det dag för

damseglingsveckan Lysekil Wo-
mens Match Race, där världens
bästa damseglare gör upp om den
åtråvärda titeln och tävlar om sto-
ra prispengar. Två gratiskonser-
ter.
Under denna veckan blir det

även två gratiskonserter i Havs-
badsparken, dels Måns Zelmer-
löw och dels Caroline af Ugglas.
Hasse lyfte även fram Barnens

Dag den 30 augusti som är ett
festligt inslag i centrum.
– Den 4 oktober pågår Lyse-

kils Kulturvecka. Till Lysekil

kommer bland andra två av brö-
derna Herrey; Per och Richard,
som ska framträda i Folkets hus.
Under kulturveckan blir det även
många fina evenemang i Bras-
tad, Brodalen och Skaftö, som
också ingår i samma varumärke
som Lysekil.
– Vi är en stor familj i hela

kommunen.

Bokens Dag 50-årsjubiler
En stor händelse i höst är att

det är 50-årsjubileum av Bokens
Dag söndagen den 26 oktober.
– Jag har varit med i 37 år,

men det finns de här i Lysekil
som var med i begynnelsen och
dessa människor ska vi hylla den-
na dag.

Inbjudna författare är Björn
Ranelid och Viveca Lärn, även
Lena M Lindén på Nordens Ark
kommer att medverka, då Nor-
dens Ark är aktuella med en bok
om parken för utrotningshotade
djur vid Åby säteri.
– Sist men inte minst har vi

två stora profiler på plats, näm-
ligen Lotta Bromé och Lill-Babs,
så att vi firar Bokens Dag kom-
mer inte att gå någon obemärkt
förbi.
Klubbens president Olle Fjor-

dgren framförde klubbens tack
till Hasse Ekbrand för en bra re-
dogörelse för allt som händer i
sommar-Lysekil.

”I Lysekil händer mer än någonsin”
Hasse Ekbrand presenterade sommarens 
många publika evenemang hos Rotary

Bokhandlare Hasse Ekbrand till vänster tillsammans med rotarianerna Inger och Olle Fjordgren, Marianne Pettersson och Maria Palén Jansen.

Kent Hallberg och Ingemar Ask har drivit Lysekils Trä sedan 35 år tillbaka i Fiskebäck och stannar nu kvar i företaget tills de vill varva ner och gå i pension. Företaget har köpts av
Harås Byggvaror i Stora Höga och vd John Davidsson (t.h) kommer att vara på plats en dag i veckan tills en ny platschef utses till hösten. 

Foto: Ahlbin Gustafsson

Cruisingen i Lysekil på mid-
sommar, som rädda kvar av
föreningen Lysekil i våra
hjärtan, blir nu en doku-
mentärfilm.

På onsdagen släpptes en
kampanjtrailer om filmen
på internet och nu ska
30.000 kronor samlas in för
att säkra projektet.

Dokumentärfilmen om folkfes-
ten som lockar närmare 1500 bi-
lar och uppemot 15.000 män-
niskor till Lysekil på midsom-
mardagen är ett samarbetspro-
jekt mellan föreningen Lysekil i
våra hjärtan och Annelie Olsson
på Pensionat Granliden Produk-
tion AB i Trollhättan,. samt pri-
vatpersoner och företag som är
med och finansierar projektet.

Welcome to Järbo state
Annelie Olsson ligger bland

annat bakom den uppmärksam-
made filmen ”Welcome to Järbo
State”, som speglar en liten ort i
Dalsland, där det finns ungefär
lika många invånare som i Sve-
riges riksdag och ett stort intres-
se för amerikanska bilar.
– Att besöka Cruisingen i Ly-

sekil på midsommardagen, har
blivit en tradition för tusentals
besökare, med eller utan sina bi-
lar. Men varför finns ingen film
om denna legendariska tilldra-
gelse? I år är det dags att göra fil-
men ”Ingen sommar utan krom”.       
Cruisingen i Lysekil har mer

än 30 på nacken, och startade på
initiativ av lokala bilentusiaster.
Denna folkfest har växt med ti-
den och lockar årligen runt 1.500
bilar. Med alla som går man ur
huse, och en strid ström av båtar
som lägger till, för att åtnjuta den
glittrande bilkaravanen, uppgår
antalet beskare till dryga 15.000
personer. Nu vill samhällsföre-
ningen Lysekil i våra hjärtan ge
alla en chans att få uppleva den-
na folkfest  vid havet där mid-
sommardagen är smyckad i
krom, läder och prickiga kläder.

Nordiskt fenomen
Det finns många bilentusias-

ter och inte minst i raggarkultu-
ren. Detta fenomen i Norden,
med starkt fäste i Sverige lock-
ar inte bara de som har bilar, men
många är de som ömt vårdar si-
na ögonstenar.
– Men det handlar om mer än

bilar, det är musik, kläder, ge-
menskap och inte minst ett ge-
diget kunnande och intresse,
säger Annelie Olsson.
– Att göra en film som kan

fånga vad det hela handlar kan
givetvis vara en utmaning, men
vi vill anta den tillsammans med
dem det hela handlar om.
– Ekonomiskt mål för kam-

panjen är först och främst de 30
000 kronor som vi ”crowdfun-
dar” till inpelning och teknik, då
vi kommer vara ett helt gäng som
deltar. Når vi en fram till dubb-
la beloppet 60 000 kr, får vi ett
större handlingsutrymme, och
kan vi lägga mer på musiken,
som i sig alltid medför kostna-
der som rättigheter mm.

Premiär till hösten
Inspelningen sker på mid-

sommardagen under Cruisingen
i Lysekil. 

– Sedan blir det att sätta igång
med redigering, vilket kommer
ta sin tid, då vi med största san-
nolikhet har en hel del del mate-
rial att välja och vraka ur. Att
producera dokumentärfilm är
som att lägga ett pussel av bil-
der, ljud, människor, musik och
atmosfär. Vi räknar med att fil-
men skall bli klar för visning un-
der hösten. En premiär och vis-
ningar i Lysekil med omnejd,
kan vara precis vad man längtar
efter när hösten närmar sig. Läng-
den på filmen beräknas ligga
mellan 30 - 45 minuter, avslutar
Annelie Olsson.

Ahlbin Gustafsson
0523-667083

ahlbin@lysekilsposten.se

Cruisingen i Lysekil
blir dokumentärfilm
”Ingen sommar utan krom”

Cruisingen i Lysekil på midsommar, som rädda kvar av föreningen Ly-
sekil i våra hjärtan, blir nu en dokumentärfilm.

Producenten Annelie Olsson och klipparen Kristofer Lind på Pensio-
nat Granliden Produktion AB vill göra en dokumentärfilm om crui-
singen i Lysekil, en av sommarens största folkfester.
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Det var i februari som det blev
klart att underhållet på Lyse-
kilsbanan ska fortsätta och att
Västtrafik satsar på som-
martrafik med persontåg mellan
Munkedal och Lysekil. Tåg-
trafiken ska skötas av SJ och
kommer att pågå vid midsom-
mar, 19-22 juni och mellan den
29 juni och 9 augusti.
Enligt den preliminära tid-

tabellen ska ett persontåg gå
dagligen under förmiddagen
från Munkedal till Lysekil.
Restid blir cirka en timma.
Det kommer också att gå ett

tåg dagligen varje eftermiddag
från Munkedal till Lysekil.
Från Lysekil ska ett tåg gå

vid lunchtid till Munkedal och
ett tåg går varje eftermiddag
från Lysekil till Munkedal.
– Västtrafik fick uppdraget

från regionutvecklingsnämn-
den att se på möjligheten att
starta trafik med persontåg
sommartid på den här sträck-
an. Det handlar även om att
satsa på hållbar turism i regi-
onen, så sommarens persontåg
är också en turistsatsning,
säger Leif Blomqvist.

Det mesta nästan klart
I nuläget har de flesta pus-

selbitar fallit på plats, men vis-
sa saker återstår att lösa.
–  Det är inte helt klart med

frågan om perronger i Brastad
och Hallinden. Men det verkar
som att man försöker hitta en
lösning där perronger byggs
upp i trä. Det går snabbare och
blir billigare än att bygga upp
mer avancerade konstruktio-
ner, säger Leif Blomqvist.
Så i nuläget lutar allt åt att

persontågen kommer att göra
uppehåll i Hallinden, som är
en viktig knutpunkt mot So-
tenäset, och i Brastad.

En sommar för lite
Inriktningen är att person-

tåg ska gå sommartid på Ly-
sekilsbanan under tre år, var-

efter en utvärdering görs.
Västtrafik bedömer att bara en
sommar med persontåg inte ger
tillräckligt underlag för att dra
några säkra slutsatser om en
fortsättning. Sådana här sats-
ningar på hållbar turism med
persontåg görs på flera håll in-
om regionen. 

– Vi hoppas givetvis att in-
tresset för att åka persontåg
sommartid på Lysekilsbanan
ska vara så stort att det kan bli
en fortsättning, avslutar Leif
Blomqvist.

Thomas Andersson

Dagen före midsommarafton, den 19 juni, rullar det första av sommarens persontåg in på Lysekils järnvägsstation. Arkivbild: Jonas Larsson

Västtrafik vill ha persontåg sommartid
på Lysekilsbanan under tre år 
Första ”sommartåget” rullar in i Lysekil den 19 juni

– Vi har en inriktning att köra persontåg sommartid på Lysekilsbanan
under tre år och sedan göra en utvärdering, säger Leif Blomqvist (S),
ordförande i Västtrafik.

Om knappt en månad, den 19 juni, dagen före mid-
sommarafton, rullar det första av sommarens person-
tåg in på Lysekils järnvägsstation.
– Vi har en inriktning att köra persontåg sommartid

på Lysekilsbanan under tre år och sedan göra en utvär-
dering.
Det säger Leif Blomqvist (S), ordförande i Västtrafik.

Olle Fjordgren är väldigt ak-
tiv på sociala medier och
särskilt flitig på Facebook. 
I söndags delade och kom-

menterade han ett foto från
365-rörelsens hemsida, en 
rörelse som säger sig vara för
politik och emot parlamenta-
rism. 
Fotot visade två maskerade

personer som höll i flaggor
med text som bland annat:
”Död åt nationalstaten” och
”Fuck Sverige”. 

”Obehagligt och allvarligt”
Olle Fjordgren delade fotot

på sin privata Facebooksida så
att alla hans vänner kunde se,
samt att han skrev: ”Kom-
mentarer överflödiga...” 

Till detta fick han ett obe-
hagligt svar.
– ”Håll käften Moderatsvin,

innan din flagga och ditt lilla
hus råkar brinna upp”, så ut-
trycktes ett hot emot mig. Att
jag hotas så här ser jag som bå-
de obehagligt och allvarligt,
säger Fjordgren.
Han har anmält hotet till 

polisen, till Säpo, sitt politis-
ka parti och till Lysekils kom-
mun.
365-rörelsen driver just nu

en kampanj och på deras hem-
sida kan man läsa följande
uppmaning: ”Vem kan riva ner
flest flaggor och skapa störst
flaggbål? Ett tips är att hålla
utkik runt valet den 25 maj, då
kan det nog komma upp både

en och annan extra flagga som
behöver tas om hand. Död åt
nationalstaten och dess sym-
bolik.”

❏ Vet man vem som hota-
de dig?
– Det är ett alias på Face-

book som inte går att spåra till
någon, tyvärr. Så nej, jag vet
inte vem som står bakom 
hotet, säger Olle Fjordgren.

❏ Har du råkat ut för hot
tidigare?
– Ja, i andra sammanhang,

men inte i egenskap av politi-
ker.
Polisen i Lysekil har tagit

emot anmälan om hotet.
– Jag känner till detta och

tycker det är djupt beklagligt
och upprörande när man går
till angrepp mot demokratin,
när man inte respekterar de de-
mokratiska spelreglerna. Men
jag kommenterar inte sak-
frågan, alltså det nu aktuella
hotet. Politikern själv får väl-
ja om vederbörande vill gå ut
med detta och göra det synligt

för allmänheten, förklarar An-
ders Buhlin, polischef i Lyse-
kils kommun.

”Har lämnat in en anmälan”
Socialdemokraterna har

som parti också drabbats av
händelser som anses allvarli-
ga.
De har lämnat in en anmä-

lan om skadegörelse efter att
deras affischer inför valet till
Europaparlamentet har släng-
ts omkull, rivits ner och/eller
skadats på annat sätt.
– Jag har lämnat in en an-

mälan på uppmaning av
distriktsombudsman (S), säger
Sverker Johnsson, en av tre va-
lansvariga i Lysekils arbetare-
kommun. 

”Totalangrepp”
Partiet har polistillstånd för

affischering på nio ställen in-
om Lysekils tätort. Affischer-
ingen påbörjades 7 maj och re-
dan efter en natt var samtliga
fyra träpallar som stod i Bad-
husbergets grässlänt nedspar-
kade. 

– Därefter har det fortsatt
med sporadiska förstörelser för
att två gånger omfatta i prin-
cip alla ställen. Mestadels har
det varit nedsparkande av de
snedställda, ihopspikade pal-
larna, men också sönderriv-
ning av pappersaffischerna har
förekommit.  De två tillfälle-
na med “totalangrepp” har

skett i samband med vecko-
slut. Senast var natten till sön-
dagen 18 maj, avslutar Sver-
ker Johnsson. 

Jonas Larsson
0523- 66 70 87

jonas@lysekilsposten.se

                                                                                                                                                                             Senaste nytt på polisfronten                                                                                                                                                                      

Allvarligt hot mot lokalpolitiker 
- och skadegörelse mot kampanj
Socialdemokraterna har fått valaffischer nedslängda
och vandaliserade.
Ett allvarligt hot har riktats mot Olle Fjordgren (M)

via Facebook.
– Det är djupt beklagligt och upprörande när man

går till angrepp mot demokratin, säger Anders Buhlin,
polischef i Lysekils kommun.

– Jag säger inte vem jag syftar
på, eller varför jag tror mig ve-
ta, men jag tror mig ha en bra
bild av vem som kan ha gjort

detta, säger Anders Buhlin, po-
lischef i Lysekils kommun.
Fastigheter på Skepparga-

tan, Valbogatan, Landsvägs-
gatan, Gymnasievägen och två
platser på Drottninggatan. 
På fem av dessa sex platser

har det klottrats med svart
och/eller röd sprayfärg. På den
sjätte handlar det om annan
form av skadegörelse, på
Landsvägsgatan. Där har en
fönsterruta krossats och en dörr
skadats.

Jonas Larsson
0523- 66 70 87

jonas@lysekilsposten.se

Polisen har tagit emot an-
mälningar om skadegö-
relse på sex olika platser i
Lysekil mellan den 15 och
19 maj.
Det rör sig främst om

klotter och polischefen i
Lysekil har en misstanke
om att en och samma gär-
ningsman är skyldig.

Klotter på flera
platser i Lysekil

Vid 10.30-tiden i måndags
slog polisen till mot en
adress i Brastad. 
I samband med en hus-

rannsakan hittades bevis
om framställan av narko-
tika.

– En person i 30-årsåldern
misstänks för tre narkotikabrott.

Det handlar om framställan, in-
nehav och bruk, berättar An-
ders Buhlin, polischef i Lyse-
kils kommun.
I övrigt är han försiktig.
– Jag vill inte lämna fler

uppgifter. Personen som miss-
tänks är ännu inte anträffad, av-
slutar Buhlin.

Jonas Larsson
0523- 66 70 87

jonas@lysekilsposten.se

Polisen gjorde
husrannsakan

”Håll käften innan ditt lilla hus råkar brinna upp”

Okända gärningsmän har förstört
socialdemokraternas affischer i
Lysekil, inför valet till Europa-
parlamentet.

Foto: Privat

Sker det inte en stor sats-
ning på hållbart jordbruk
kommer jordens resurser,
med en växande befolk-
ning inte att räcka. 
Det fastslog forskaren

Björn Martén och den eko-
logiske odlaren Dan Uhr-
bom vid en föreläsning på
Campus Väst på tors-
dagskvällen.

Björn Martén är lärare i håll-
bart samhällsbyggande på Gull-
marsgymnasiet, har föreläst i
Kina och författare till rappor-
ten Resursmat. Där beskriver
han obalansen  i matproduk-
tionen.
– Vi måste med start så

snabbt som möjligt ändra på vå-
ra matvanor, fastslog Björn. 

Inte lätt med förändring
Det är inte lätt att göra änd-

ringar men han erinrade att tän-
ka på vad som skett innan ma-

ten kommer på tallriken. Det är
där Dan Uhrboms tal om sam-
spelet mellan mikroorganismer
och skördar kommer in.
För att belysa hur hårt värl-

den brandskattas på sina resur-
ser tog han Kina som ett ex-
empel. 
1970 använde Kina 10 mil-

joner ton foder till djurproduk-
tion.
– 2010 gick det åt 90 miljo-

ner ton, sade Björn. Detta kan
inte Kina producera själv utan
köper från andra länder vars od-
lingsmark tvingas ta i bruk mer
resurser. 
Något annat som är alarme-

rade är brist på lösningar för att
ta hand om sanitetetvatten vil-
ket skapar övergödningar.
En väg framåt är att använ-

da biojord som gödsel istället
för den traditionella handels-
gödseln.
Björn såg ett hot att det finns

planer att lägga ner program i
skolan som vill lära ut ekolo-
giska trädgårdsodlingar.

– Satsa istället på att utbilda
ekologodlare, tyckte Björn. Det
behövs 45.000 fler ekologiska
odlare, alla ekologodlare be-
höver en högre status, något
som de ej har idag.
– Framtidens oljeshejker kan

bli ekologiska odlare.

”Gräs har mer 
näring än gödsel”
Björn gjorde många udda

konstateranden, t.ex att gräs
som gödsel har mer näringsvär-

de än stallgödsel. 
För 20 år sedan slog Björn

ett slag för biogas av vallgrö-
dor, det var långt före någon
annan i Sverige funderat på bio-
gas.
Här trodde Björn att Sveri-

ge på sikt kan bli självförsör-
jande med fordonsbränsle.
Oljebolagen är dock rädda

för för nya bränslen, dvs de som
är bra för världen.  
– Sveriges biogassatsning

fick beröm, vi är världsledan-

de, sade Björn Martén, en spän-
nande och engagerad miljöfö-
reläsare med visioner om en
bättre värld.
Torsdagskvällen ingick i ett

seminarium om framtidens
jordbruk och kostalternativ
utifrån ett globalt fredsper-
spektiv.
Arrangörer var Campus Väst

i samarbete med Centrum för
ekologisk teknik.

Terje W  Fredh

Forskaren Björn Martén gjorde många udda konstateranden, t.ex att gräs som gödsel har mer näringsvär-
de än stallgödsel. För  20 år sedan slog Björn ett slag för biogas av vallgrödor, det var långt före någon an-
nan i Sverige funderat på biogas. Här trodde Björn att Sverige på sikt kan bli självförsörjande med for-
donsbränsle. 

”Vi måste ändra
våra matvanor”
Hållbart jordbruk 
tema på seminarium

LAGFARTER
Lysekil
Församl: Lyse
Typ: Småhusenhet, tomtmark till
helårsbostad
Fastighet: Lysekil Slättna 1:74  
Adress: saknas
Datum: 2014-03-07
Pris: 450000 kr
Förvärvare: Bygg&Montage I Bo-
huslän Ab
Överlåtare: Carlberg, Rune Stefan

Församl: Lyse
Typ: Småhusenhet, helårsbostad
för 1-2 familjer
Fastighet: Lysekil Torpet 1:6 
Adress: Hökvägen 34, 45340 Lyse-
kil
Datum: 2014-04-14
Pris: 1270000 kr
Förvärvare: Sjöberg, Leif Eric
Christoffer
Förvärvare: Mattisson, Malin The-
rese

Överlåtare: Svärd,Sven-Gösta

Församl: Lyse
Typ: Småhusenhet, helårsbostad
för 1-2 familjer
Fastighet: Lysekil Kyrkeby 13:8  
Adress: Musselvägen 2, 45392 Ly-
sekil
Datum: 2014-04-16
Pris: 2000000 kr
Förvärvare: Sandberg, Karin Anni-
ka
Förvärvare: Sandberg, Bo Andy
Överlåtare: Persson, Berit Doris Ma-
rita

Församl: Lyse
Typ: Industrienhet, trävaruindustri
Fastighet: Lysekil Lyse-Fiskebäck
1:128 
Adress: Lyse-Fiskebäck 356, 45391
Lysekil
Datum: 2014-04-29
Pris: 1500000 kr
Förvärvare: Harås Fastighets Ab
Överlåtare: Lysekils Trä Ab

Församl: Skaftö
Typ: Småhusenhet, fritidsbostad
för 1-2 familjer
Fång: Arv, tes, bpt, bod
Fastighet: Lysekil Skaftö-Backa
3:347  
Adress: Backavägen 20, 45179
Grundsund
Datum: 2013-06-29
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Förvärvare: Olsson, Eva Christina
Överlåtare: Olsson, Leif Nils-Olof

Församl: Skaftö
Typ: Småhusenhet, helårsbostad
för 1-2 familjer
Fastighet: Lysekil Grönskult 2:150  
Adress: Linnekullsvägen 5, 45178
Fiskebäckskil
Datum: 2014-04-15
Pris: 872000 kr
Förvärvare: Darrell, Klas, Karlsson,
Jenny Katarina
Överlåtare: Grönskult Utveckling
Ab

Naturen är
fantastisk

Stubben bildar ett huvud av en uggla.

Var på besök i Grebbestad och
hälsade på min svåger. Han ha-
de sågat ner några gamla as-
kar som fanns  på tomten.
Stubben som blev kvar hade
fått formen som en uggla. Han
berättade att inget är påritat,
ugglan kom fram när trädet ha-
de sågats ner. Medge att natu-
ren är fantastisk.

Arn
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Gilleby/Stala tog emot
Stångenäs för semifinal i
DM. Orustlaget höll tätt
första halvlek men sedan
började målen ramla in och
matchen var snart avgjord. 
– Jag tycker inte att vi or-

kar hela matchen. Vi klarar
första halvlek och tio mi-
nuter till, sedan tar vi slut,
kommenterar Gilleby/Sta-
las tränare Annika Åberg. 

Stångenäs tog till sist en väl-
förtjänt seger i denna drabbning
som slutade 0-4 (0-0).
– Vi gör en bra andra halv-

lek, det var bra att målskyttar-
na får göra mål. Gött för oss att
vinna. Vi har haft det lite mo-
tigt, hoppas detta kan bli en
vändning, säger Stångenäs trä-
nare Stefan Kristensson som
var nöjd med hela lagets insats.
Redan i första spelminuten

var Stångenäs framme i en far-
lig attack där Anna Holmqvist
nickade strax över. Det var SA-
IS som hade hand om det mes-
ta av spelet men det hände in-
te så mycket mer inledningsvis. 

SAIS kopplade greppet
När det började närma sig

mitten av halvleken så hade
Stångenäs kopplat ett kraftigt
grepp. Erika Jerrebäck avlos-
sade ett skott som hemmakee-

pern Marina Molldén räddade.
Hörna efter hörna pressades
fram och ledningsmålet häng-
de i luften.
Stångenäs Alicia Ödman

blev allt giftigare i sina attack-

er och tog sig nästan igenom
hela hemmaförsvaret men fick
nöja sig med hörna i det avgö-
rande momentet. Här sköt Ka-
rin From strax över och hörnan
blev resultatlös.  

Efter dryga halvtimmen var
det rejält tryck mot Orustlaget
men här agerade Marina
Molldén rena väggen i hem-
mamålet. Under de sista minu-
terna kunde Gilleby/Stala flyt-

ta upp positionerna något och
var med bättre i spelet.
Orusts enda riktiga farlighet

kom precis före pausvilan. En
lång boll slogs upp mot Hanna
Stengårds som hann först och
petade till läderkulan men Alex-
andra Josefsson täckte sitt mål. 
– Vi gör en spänd första

halvlek och ligger ganska risigt
i positionerna men är ändå in-
te så jättehotade, säger Stång-
enäs tränare Stefan Kristens-
son.

Dundrade fram
Även andra halvlek rivstar-

tades från Stångenäs sida. Ali-
cia Ödman dundrade fram på
vänstersidan och slog ett inlägg
som Karin From nickade in från
nära håll till 0-1. Det var ett väl-
förtjänt ledningsmål för Stång-
enäs. 
Gilleby/Stala ville inte ge sig

utan stred tappert vidare. Orust-
laget jämnade ut spelet hyfsat
men fick inte till några chan-
ser. Stångenäs fortsatte däre-
mot att skapa farligheter. 
Efter 65 minuter gick prop-

pen ur. Ett inlägg från höger
nådde fram till Alicia Ödman
som, vid bortre stolpen, kunde
nicka in bollen i öppet mål. Det
var 0-2. Bara tre minuter sena-
re gjorde Karin From 0-3. När
klockan nått fram till 77 minu-
ter så fastställde Alicia Ödman
slutresultatet till 0-4.
– Vi snackade ihop oss i

halvtid om att vi ska hålla ihop
laget bättre. Belöningen när vi
håller ihop försvaret är att an-
fallet också blir bättre, avslutar
Stefan Kristensson som ser
fram emot finalen.

Ödman inblandad i mycket
Det blev till sist en mycket

rättvis seger för Stångenäs som
arbetade ner ett Gilleby/Stala
som kämpade stenhårt så länge
orken fanns. Orustlagets bäs-
ta spelare var Andrea Seger-
lind och Marina Molldén. SA-
IS anfallare Alicia Ödman var
oerhört skicklig och luckrade
upp hemmaförsvaret gång på
gång. 

Sven Olsson
sven.olsson@orusttjorntidningen.se 

Härlig lagseger för Lysekils RF - klara för final
I förra var det dags för om-
gång två i Hööks Bohuscu-
pen häst dressyr, denna
gången hos Kongahälla
Ryttarsällskap, och vilken
dag det blev för Lysekils
Ryttarförening. 

Laget bestod av; Emmy Karls-
son - Johnney, Frida Harrysson
Hansson - Lord Cay och Ag-
nes Harrysson Hansson - Kho-
kos och de lyckades rida till sig
riktigt fina placeringar, både in-
dividuellt och med laget. 
I första klassen, LC:1, kom

Agnes Harrysson Hansson på
en 4:e plats med 65.556%. I
andra klassen, även den LC:1,
placerade sig alla tre ryttare. 

Nu väntar final
Frida Harrysson Hansson

vann klassen för privat ekipa-
ge med 74,259% och Agnes
Hansson Harrysson tog hem
tredjeplaceringen med
71,296%. Emmy Karlsson
kammade hem andra placer-
ingen bland lektionsekipagen
med 67,222%. 
Framgångarna slutar inte

där, utan deras procent räckte
även till en vinst för laget. Den
6 juni väntar finalen av Hööks
Bohuscupen häst dressyr där
laget från Lysekil för tillfället
ligger på en delad förstaplats.

Christoffer Holmgren, född
1986, har ett förflutet i
bland annat Husqvarna FF,
Fässberg och Halmia, samt
juniorlandskamper på me-
ritlistan.
Han har nu kritat på för

Munkedals IF.

Nyförvärvet, med många års
rutin från spel i högre divisio-
ner, han kliver in i hetluften re-
dan på fredag hemma mot Sva-
ne.
– Så är det, han är spelklar

samma dag så han är med, lo-
var Jonas ”Kalle” Karlsson,
spelande tränare i Munkedals
IF.
En nöjd tränare såklart. Att

få in en spelare med rutin från
division 1- och 2-spel, samt ju-
niorlandskamper på meritlis-
tan, det är inte vardagsmat på
denna nivån.
Munkedal parkerar redan på

tredje plats i tabellen, med am-
bitioner att gå upp i division 4.
Målsättningen lär inte bli
mindre tydlig nu.
– Såklart att vi vill var med

där uppe och slåss om att vin-
na serien, med en klasspelare
som Christoffer blir vi än far-
ligare, säger ”Kalle”.

❑ Vad spelar han på för
position?
– Ytter, allt från back till an-

fallare. Han är snabb och tek-
nisk. Att han har kvalité, det
syntes direkt, redan på kvadra-
ten den enda träningen han har
hunnit vara med på så långt.

❑ Hur hittade ni honom?
– Han har flyttat och börjat

jobba på Rygg- & Ledkliniken
i Uddevalla. Där jobbar också
en fru till en i Munkedals IF:s

styrelse, på den vägen är det.
Han ville inte lägga ner så
mycket tid på fotbollen som
krävs för spel högre upp och
när spel hos oss då kom på tal
så var parterna snart överens,
säger en mycket nöjd Jonas
”Kalle” Karlsson avslut-

ningsvis.
På fredag gör han alltså entré

i division 5-fotbollen i Bo-
huslän, på Munkedals IP.

Jonas Larsson
0523- 66 70 87

jonas@lysekilsposten.se

Stångenäs Alicia Ödman var oerhört vass i sina många attacker mot Gilleby/Stalas försvar.

Munkedals tränare, Jonas ”Kalle” Karlsson är mer än nöjd över före-
ningens senaste nyförvärv i form av Christoffer Holmgren. En spela-
re med juniorlandskamper på meritlistan. 

Foto: Privat

GCC hade inga problem
med Hunnebostrands TK

Resultat: 
Singel 1; Sven Andersson -

Johan Bredin, 6-0, 6-4. 

Singel 2; Benjamin Jönsson-
Carl-Johan Sollman, 6- 0, 6-0.
Singel 3; Alexander Lund-

berg - Magnus Andersson, 6-
3, 6-3.
Dubbel; Alexander Jönsson/

Benjamin Jönsson - Johan
Bredin/Carl-Johan Sollman, 6-
3, 6-2.
Nästa match för GCC är bor-

ta mot Vänersborg.

�(.��*-&��$�&("�&'�
�����'(.((�&�#''�

��((--""����"",,''��������
**''�����    ��""''�����
��**��''��##""������##&&&&�����..((��  ��""��

��..&&���������		��

��������������
��))''%%**��&&""�����&&��""��



 

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

Brastadfabriken

���"'���(��'$#"'#&�
�������
����	��

��((��""(())����((
����&&��++�!!##((
����    ��""''�������

AAlleexxaannddrraa 
JJoosseeffssssoonn 

##11

Klasspelare klar 
för Munkedals IF
”Att han har kvalité det syntes direkt”

Emmy Karlsson och Johnney. Frida Harrysson och Lord Cay.

Agnes Harrysson Hans-
son och Khokos hade
en lyckad helg i Kong-
ahälla i Kungälvs kom-
mun. 

Gullmarens CentreCourt från Lysekil piskade nyligen dit
Hunnebostrand TK med 4-0 i matcher. 
Matchen spelades i Västgötaserien, division 2 her-

rar. 

Efterlängtad seger tog SAIS
till DM-final – slog G/S Orust
Alicia Ödman hade stor show med två mål och en bra personlig insats

Gilleby/Stalas Rosita Martinsson fightas med Stångenäs Anna Holm -
qvist som skjuter mot Orustlagets duktiga målvakt Marina Molldén. Karin From i duell med Gilleby/Stalas Andrea Segerlind.

Tipsa om en sportnyhet! 
Ring: 0523 - 66 70 88

Maila: sporten@lysekilsposten.se



Upphovsmännens organisa-
tioner ser i det läget ingen an-
nan möjlighet än att förkasta
regeringens bud då ingen yt-
terligare vilja till förhandling
finns hos motparten.

Medlare utses
Det innebär strandade för-

handlingar och att parterna nu

enligt det gällande avtalet ut-
ser varsin medlare som ge-
mensamt utser en tredje per-
son att leda medlingsför-
handlingarna.

– Vår uppfattning är att en
förhandling måste innebära att
parterna förhåller sig till va-
randras bud. Regeringens re-
presentant har bara lagt tvåö-

res budet och hållit fast vid
det, det kan man inte kalla en
verklig förhandling. Själva har
vi sänkt vårt bud med två öre
till sju öre och ansåg att det
fortfarande fanns ett förhand-
lingsutrymme, säger Gunnar
Ardelius, ordförande i För-
fattarförbundet.

Gap till allmän nivå
Vid förra årets förhand-

lingar accepterade regering-
en upphovsmannasidans bud
på fyra öre. 

I årets förhandlingar hän-
visas till att det var generöst
och höjde nivån på bibliotek-

sersättningen med 5,5 miljo-
ner. Vad regeringens för-
handlare då bortser ifrån är
den långa trend som innebär
ett ökande gap mellan ersätt-
ningen till de litterära upp-
hovsmännen och den allmän-
na löne- och kostnadsutveck-
lingen i landet.

– Det är olyckligt och över-
raskande att regeringen intar
en så stenhård attityd i årets
förhandlingar när man samti-
digt i ord framhåller betydel-
sen av förbättrade försörj-
ningsvillkor för författare och
andra grupper inom det konst-
närliga och kreativa området.

Värdet i biblioteksersättning-
en har sjunkit under en lång
tid och måste återställas.
Tvåöres budet skulle tvinga
ner den kurvan ännu djupare,
kommenterar Lennart Eng,
ordförande i Svenska Teck-
nare, regeringens bud.

Politisk vilja
Thomas Wågström, styrel-

seledamot i Fotoförfattarsek-
tionen inom Svenska Foto-

grafers förbund, framhåller att
regeringen inte kan hävda att
de inte har något val:

– Ersättningsnivån handlar
mer om politisk vilja än om
pengar. Biblioteksersättning-
en är det enda systemet för
ersättning till de litterära upp-
hovsmännen som finns i Sve-
rige.

Det måste stärkas och ut-
vecklas för att mål som ökad
läsning och ett brett litterärt

utbud skall kunna förverkli-
gas. 

De litterära upphovsmän-
nen är kärnan i litteraturens
infrastruktur.

Upphovsmännens organi-
sationer måste nu överväga
vilka ytterligare åtgärder som
krävs för att processen kring
årets förhandlingar skall ge
ett så bra resultat som möjligt
för de yrkesverksamma inom
det litterära fältet.
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BIO Lysekil

Kommande program
X-men - Days of future past Premiär Fred 23/5 3D

Grace of Monaco Sönd 25/5 OBS! kl 16.00
Maleifecent Premiär Onsd 28/5 3D

Edge of tomorrow Premiär Torsd 5/6 3D

Tel. biografen 0523-101 50. epost: folkan@folketshuslysekil.se
www.folketshuslysekil.se • www.bioguiden.se

PRESENTKORT finns att köpa på  Hörnfeldts Tobak 

Onsd 21/5 3D kl 19. Från 15 år , 2D 100:- 3D 120:-, 2 tim 2 min

 
   

     

  
  

      Hörnfeldts Tobak 

X      
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Nyöppnad Resebyrå - vi finns på Torp Köpcentrum - vid Rusta!

ColumbusResor  
Herrestads Torp 353  451 76 Uddevalla

Tel: 0522-585830
www.columbusresor.se 

Kielkryssning 3 dgr
Måndagar 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6 ...............................................985:-
Fredag 30/5 ..............................................................................1.190:- 
Resorna utgår från Strömstad, Tanum, Håby & Uddevalla.
Avresa från Lysekil:  9 juni.
Buss, hytt, välkomstdrink, frukost samt bussen med för shopping på CITTI

Stockholmsweekend* 3dgr, 25/7, 19/9, 28/11 
Buss & hotell Scandic Park ........................................................1.950:-
Polenkryssning* 3 dgr, 6/7, 27/7, 31/8   
Buss, hytt & frukost................................................................från 995:-
Köpenhamn* 3 dgr, 12/9, 14/11 
inkl buss, färja & hotell .............................................................2.150:-
Aalborg 3dgr, 15/8, Den blå festivalen - Blues & Jazz
Buss, färja & hotell ....................................................................2.150:-
London med ?yg 4 dgr, 12/9 + 20/11  ........................från 5.200:-
Amsterdam med ?yg 4 dgr, 2/10  ....................................6.995:-
Rom med ?yg  4 dgr, 9/10, Reseledare Per Åsander ............8.495:-
Jill på Rondo* 18/10 + 5/12 
Buss, biljett samt 3-rätters middag .........................................1.350:-
Kristina från Duvemåla* 11/11, 8/1  
Buss & biljett ..........................................................................från 890:-
* = Bussen startar i Strömstad, Tanum, Håby, Uddevalla

   

0304-510 30    www.sjogarden.se    Välkommen! 
–– Vi finns i Ellös på västra Orust   ––

Mors Dags cider

Stort  sill & salladsbord 
med vårens primörer

Helstekt fläskfilé med peppar- 
& dragonsås som serveras med 

en krämig potatisgratäng

eller
Ugnsbakad lax med apelsin-

hollandaise med vårens färskpotatis

Dessertbord med 
Mors Dagstårta och kaffe

Pris 189:- (samt barnpriser) 

Vi rekommenderar att ni bokar på 
0304-51030! 

Som vanligt har vi en present till mor! 

Vi serverar för 10:e året i rad en trevlig måltid tillägnad familjens viktigaste person!

Det har under årens lopp klart framgått att vi har väsentligt fler besökare på 
mors dag än när far skall firas. Vi väljer att se det som att mor är viktigare trots 
att många påstår att det är en konsekvens av att den som skall laga  maten till 

mors dag är lite mer bekväm.

Vi tar ingen sida i debatten men vi anstränger oss extra för att hjälpa papporna 
lite extra genom att presentera ett fullvärdigt alternativ till en dag bland pannor 

och kastruller.
Våra kockar har låtit våren spira i vår buffé till mor! 

Mors Dags Buffé
Söndagen 25 maj 

Röe Gård  Butik & Kafé
FIRA MORSDAG HOS OSS 

 
BOKA BORD!!! 

Helgmiddag inkl
SÖNDAG 25/5

Söndag 25 maj arrangerar vi 
Bohuscupen Hööks final 

i hästhoppning.
Cafeterian håller öppet, varmt välkomna förbi, ta en fika

och heja på ryttarna!
Tävlingarna startar kl. 9 på morgonen.

Vi syns!

 

    

Kyrkoherde Torbjörn Edebol med fru Maria i samspråk med Fredrik Christensson, med förhoppning om
att en fortsatt bra valrörelse leder fram till riksdagen.

Fårhagen väckte intresse bland barnfamiljerna.

Dagens moderna traktorer väcker berättigad uppmärksamhet.
Pelle Johansson och Lena Mossberg i Villa Bro hade många nöjda be-
sökare under Brodagen.

En soldränkt Brodag
blev en tillställning att
njuta av för besökarna

Brodagen gick av stapeln i
lördags, en dag som hade
fina förutsättningar i och
med strålande solsken.
Förutsättningarna kom

att förvaltas och bli till en,
som det brukar, fantastisk
dag.

– Det blev jättelyckat och det
var väldigt mycket folk, säger
Linn Nielsen som var kontakt-
person för Bro samhällsföre-
nings arrangemang.

– Det är min mamma som
brukar hålla i trådarna, men hon
var utomlands och lämnade
över ansvaret till mig detta året.

Jag fick god hjälp från många
så allt gick bra ändå.

Avslutades med pubkväll
Ja, inte var det någon som

klagade inte. Det var, som hon
sade, väldigt mycket folk - och
nöjda var de.

Allt började med visning i
kyrkan, som efterföljdes av ut-
ställning av motorcyklar, bilar
och visning av traktorer. Lägg
där till aktiviteter som att be-
söka museum, göra ansikts-
målning och det populära ko-
släppet och fårhagen som lock-
ade många nyfikna.

– Kosläppet är väldigt upp-
skattat, höjdpunkten och ett rik-

tigt vårtecken som många vill
samlas runt och ta del av, säger
Linn.

Restaurangen Villa Bro var
också öppen för alla hungriga
under dagen och fylldes med
mängder av glada matgäster.

– Det var också där allt av-
slutades, med en skön grill- och
pubkväll. Känslan efter dagen
var att allt hade gått som öns-
kat. Som sagt, det var mycket
folk och alla verkade uppskatta
dagen, avslutar Linn Nielsen.

Text: Jonas Larsson
0523- 66 70 87

jonas@lysekilsposten.se

Foto: Tage Larsson

Linn Nielsen: ”Kosläppet är väldigt uppskattat -
ett riktigt vårtecken som många vill samlas runt”

Förhandlingarna om biblioteksersättningen har strandat
Det sämsta bud som lagts på tio år, säger Författarför-
bundet, Svenska Tecknare och Fotoförfattarna om det
historiskt låga budet från regeringe. 
Regeringens förhandlare vägrar att vika från det hi-

storiskt låga budet på två öres höjning.
Det är det sämsta bud som lagts under den senaste

tioårsperioden.



Kjartan Solvang Nielsen och
hans fru Grethe cyklar från
Kongsvinger i Norge till sta-
den Albir på spanska sol-
kusten, inte långt från Ali-
cante, där de äger en rese-
byrå och bor sedan många
år tillbaka.
I helgen stannade till i Ly-

sekil.

Det är inte alla som tar flyget till
Spanien. Om man har gott om
tid går det även bra med cykeln.
– Detta är något som vi drömt

om att göra i många år, nu för-
verkligar vi vår dröm, säger pa-
ret till LP.

De startade sin resa i
Kongsvinger den 9 maj och kom
till Lysekil i lördags, på Norges
Nationaldag.
Solen sken och det var Fa-

miljens Dag i stadsparken.

Handlade på Life
Det var deras första besök i

Lysekil och de möttes av vack-
ert väder, mycket folk på Famil-
jens Dag och en miljö som de
gärna återvänder till. 
– Vi passade på att fylla på

med lite vitamintillskott i Life-
butiken och övernattar på Löf-
grens Camping, berättar paret,
som via Göteborg nu har kom-
mit till Båstad. 
I Valby Kulturhus i Danmark

ska Kjartann, som är aktiv i Fräls-
ningsarmén, hålla ett tal. Däref-
ter går resan vidare till Bornholm,
Själland, Lolland/ Falster, Fyn,
Södra Jylland, Tyskland, Frank-
rike och vidare till Spanien, en
rutt som beräknas ta cirka två och
en halv månad. 
Paret har en blogg som heter

http://teamjesus.blogg.no/ och
där kan man följa dem på deras
äventyr genom Europa.
– Hemma i Albir i Spanien

har vi en resebyrå och vi bor där
nere sedan många år tillbaka, av-
slutar Kjartan och Grethe.

Ahlbin Gustafsson
0523-667083

ahlbin@lysekilsposten.se

Kjartan Solvang Nielsen och hans
fru Grethe cyklar från Kongsvinger
i Norge till staden Albir på spanska
solkusten, där de driver en resebyrå
och bor sedan många år tillbaka.

Bjud Mor på morsdagsmiddag!

 

 
 

Boka bord 

 

 
  
 

 

 

 

MORSDAG - FAMILJEFEST 
kl. 11-16

 
 

 

 

söndag 25/5 12.00-16.00
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Följ med på en spännande resa!

Ring tel. 0523-66 70 92 för att prenumerera!

Slagkraftiga lokaltidningar!

- din lokaltidning! Drop-in &

tidsbeställning

 

 
    

       

Salong 
KOMPISKLIPPET

HERRKLIPPNING  180:-
PPEENNSSIIOONNÄÄRR && BBAARRNN 117700::--
MMAASSKKIINNKKLLIIPPPP kkoorrtt   115500::--

Öppet mån-fre 9-18.30, lör 9-14,  Valbogatan 13A, Lysekil  
Tel 0523-129 23

D  

Prognos Torsdag
Halvklart
Temp. 24°C 
Vind: Sydost 8 m/s

Prognos Fredag
Växlande molnighet
Temp. 23°C
Vind: Syd 2 m/s

Prognos Lördag
Regn 3,1 mm
Temp. 13°C
Vind: Väst 4 m/s

Prognos Söndag
Klart
Temp. 13°C
Vind: Sydväst 7 m/s
Prognos Måndag
Växlande molnighet
Temp. 15°C
Vind: Sydväst 4 m/s

Prognos Tisdag
Molnigt
Temp. 18°C
Vind: Nordost 6 m/s

Lysekilsvädret

BÖRSNYTT

Astra i ropet
UBS höjer sin riktkurs för AstraZeneca till 50,00 pund,
motsvarande cirka 555 kronor, från tidigare 48,25
pund med en upprepad köprekommendation. Kö-
pintresset är stort i AstraZeneca och kursen i Stock-
holm steg 6.40.

Analyshuset har höjt sina estimat för läkemedelskandidaterna
Brodalumab mot psoriasis, kombinationsbehandlingen saxag-
liptin/dapaglifozin mot diabetes samt Medi-4736 för behand-
ling av icke småcellig lungcancer.
Det för med sig att banken höjer sin försäljningsprognos för

2020 med 1,9 miljarder dollar, motsvarande 7 procent. Det in-
nebär också att UBS nu spår att försäljningen under 2017 nu en-
dast kommer ligga 219 miljoner dollar under 2013 års försälj-
ning. AstraZeneca har själva i sina långtidsprognoser tidigare
uppgivit att intäkterna vid 2017 grovt sett kommer att vara i lin-
je med 2013. Brodalumab, kombinationen saxagliptin/dapagli-
fozin, Medi-4736 och AZN9291, som också är mot lungcancer,
uppges tillsammans ha ett kombinerat nuvärde motsvarande cir-
ka 7 pund per aktie enligt UBS. Nästa trigger för aktien uppges
vara analytikermötet vid Asco-kongressen den 2 juni. En rim-
lig dos för Medi-4736 i kombination med treme uppges kunna
tillföra ett nuvärde om 3 till 4 pund per aktie. Nokia Solutions
and Networks, NSN, har rullat ut ett LTE-nät hos Algérie Télé-
com. Det framgår av ett pressmeddelande. Nätet beskrivs av
NSN som "Nordafrikas första kommersiella LTE-nät".  Ordern
avser radionät för majoriteten av nätet vilket inkluderar Algeri-
ets huvudstad Alger. Det var blandad utveckling på de finansi-
ella marknaderna på onsdagen. Vid lunchtid hade Stockholms-
börsen backat 0,16 proc, Helsingfors plus 0.09, Köpenhamn plus
0.11 och Oslo plus 0.33. Frankfurt balanserade på nollstrecket,
Paris och Japan backade 0.24 proc medan Hong Kong balanse-
rade på nollstrecket.

www.lunacafe.se
Telefon 0523-61 00 61
eller 0708-65 11 00

Spansk Restaurang - Vinprovningar - Take Away Meny - Catering - Uteservering - Keramik

��		�����������

TAPAS TAKE AWAY - CATERING t.61 00 61
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onsdag – fredag från kl 16, Lördag från kl 12

� �

� �
� �

  

Unna dig en
hotellfrukost på 

Grand Hotel Lysekil!
Njut av vår dignande �ukostbu�é

Endast förbokning!

95:-/person
GGrraanndd HHootteell LLyysseekkiill -- TT.. 00552233--661111 000000 -- wwwwww..ggrraannddhhootteellllyysseekkiill..ssee

DDRRAAGGEETT NNÖÖJJEE
pprreesseenntteerraarr
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Biljetter: ticnet.se 077-170 70 70
Ticnet-ombud samt vid entréer

Draget Nöje 0304-527 33 • 070-545 27 33
www.dragetnoje.se 

MEDBORGARHUSET
Säffle 0533-68 16 00

Lördagen den 20 sept   kl: 21-01

Elisas_________________

U   

   
 

HAVSBADSPARKEN
Lysekil

Torsdag
17 juli

Bo 
Kaspers Orkester
kl. 21.00 
Förband: Human and I ( Från Uddevalla) kl. 19.00________________

  

 

 

  

Kungsgatan 36, 
Lysekil 

Telefon 122 90

THE OLD HOUSE INN

 

  
 

  
   

  
  

 
   

Morsdagsmeny
Fredag 17.00.  Lördag – Söndag 12.00

Toast Skagen

*    *    *
Ox- och fläskfilé Old House

choronsås, sparris, potatisgratäng
eller

Marulksmedaljong, örtkryddad vitvinssås, Toma-
trisotto
*    *    *

Choklad, Maskarpone Cheesecake
Hallonsås

1 rätt 149.-, 2 rätter 199.-, 3 rätter 249.-

Bordsbokning: 0523-122 90
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inkl. dricka, 

sallad och kaffe

Färgaregatan 2 Lysekil   Tel. 0523-129 09 

• 2 olika kebaber. Nötkött och karré. • Hemkörning

Allt Nytt
!

• Ägare 
• Meny

• Inredn
ing

• Maskin
er 

• Ugn

Måndag-fredag

Lunch erbjudande11-14
Alla rätter 69:- 

Gäller ej hemkörning
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Ledig annonsplats
Ring Lena på 0523-66 70 51

   

0523-152 52
Lysekil

L

Mors dag
Honungsgratinerad Chevre toast
med valnötter och rårörda lingon 

Torskrygg med med ramslöksås, mandel-
potatispuré och smörslungade primörer
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Paret som cyklar från Norge till Spanien
Stannade till i Lysekil på Norges nationaldag och blev positivt överraskade


