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Intro
Hej fina läsare!
Under veckan har Journalistlinjens ettor
gjort en tidning på åtta sidor med
ekonomisom tema. Ni k ommer att få
läsa om p ersoner som berörts av strulet
med Brexit, även om studerandes
ekonomiska situation med mat.
Ekonomi kan låta tråkigt som ämne,
men det kan vara bland det v iktigaste.
Allt handlar ju om pengar och det sägs
att det är pengar som får jorden att gå
runt. Om man inte har pengar kan
man inte betala hyra, mat och d iverse
streamingtjänster som i alla fall jag kän
ner mig rätt beroende av. Om man inte
har råd med mat, då kan man ju inte
äta, då blir man hungrig och till slut
dör man.
Eller om man inte kan betala hyran
kommer Kronofogden och knackar
på. Om man inte kan betala av hyres

skulderna, ja, då blir man hemlös och
om man inte har något hem då måste
man sova ute i den kalla oförlåtande
naturen och då kan vad som helst hän
da men antagligen fryser man ihjäl.
Vad jag försöker säga är att ekonomi
är väldigt viktigt – livsviktigt till och
med och att vi alla är beroende av det
på ett eller annat sätt.
“Ett pengalöst samhälle” tycker jag mig
höra någon viska. Ja, det kanske låter
bra på papper (om ens det). Men även
om det låter bra på papper så hör
det inte riktigt hit, för ekonomi
handlar inte bara om din egna
lilla plånbok, utan om allt
i hela världen, hur länder
handlar med varandra och
så vidare.

K

Nenne
Hagman

För att sammanfatta kan man säga att
allt är ekonomi och på ett eller annat
sätt ligger pengar bakom allt.

Man skulle kunna tänka

Det är vi som gör Krösus:

Magnus
Nilsson

att nöje är långt ifrån ekonomi rent
nyhetsmässigt, men nja, säg att en artist
har släppt en låt och det kommer
nyheter om att den streamar något
alldeles otroligt. Ja, det är ju nöje men
också en busenkel nyhet att göra en
ekonomivinkel på om man tar reda på
vad dessa streams genererar för pengar.

Tack för mig, nu får ni
ta och läsa resten av
klassens bidrag till
tidningen.
Med vänliga
hälsningar!
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Folkbildningsrådet om
hur det går för landets
folkhögskolor

Strävar efter större
ekonomisk trygghet
Ekonomisk stabililitet. Där ligger
fokus i det pågående budgetarbetet
på Ljungskile folkhögskola.
– Personalen är absolut den största
utgiftsposten. Men är central för att
kunna bedriva en kvalitativ och konkurrenskraftig folkhögskola, säger
rektor Nanna Nilsson.
Landets 156 folkhögskolor mår ganska
bra ekonomiskt och det gäller även för
Ljungskile folkhögskola. 2018 gav reger
ingen extra stöd till folkhögskolorna för att
de lyckats så bra med sin uppgift – att höja
utbildningsnivån och utjämna utbildnings
klyftor i samhället.
På Ljungskile folkhögskola arbetar led
ningen för att få mer långsiktig stabilitet i
ekonomin, enligt rektorn Nanna Nilsson.
– Personalen är den största utgiftsposten och på andra plats kommer skolans
fastigheter. Det är två tunga investerings
kostnader men som också bidrar till en mer
hållbar ekonomi om man gör rätt, säger hon.
– Får vi hit rätt personal och har rätt lärartäthet så blir vi både mer konkurrenskraftiga och hållbara i det längre perspektivet.
Den upprustning av skolans fastigheter som
genomförs när ekonomisk möjlighet finns,
sänker de löpande kostnaderna som exem
pelvis energiförbrukningen.
FÖR VARJE DELTAGARE per vecka får folkhögskolan 1 620 kronor av staten. Det är
en summa som inte har ökat på flera år.
Samtidigt ökar kostnaderna för personalen,

framför allt genom löneökningar. För att
kunna bedriva folkhögskola och få eko
nomin att gå runt, har Ljungskile folkhög
skola biverksamheter inom olika områden;
restaurang, konferens och vandrarhem.
Ett annat behov som med jämna mellanrum framförs av de studernade till Nanna
Nilsson och ledningen är en högre standard
på skolans internat.
– Vi skulle behöva köpa in nya möbler
och i större utsträckning möta behovet av
fler antal enkelrum. Allt färre vill dela rum
med någon. Det finns också önskemål om
rum med egen dusch och toalett. Det blir
en investering vi inte kan satsa på just nu
men som vi behöver göra, berättar hon.
NÄR DET GÄLLER att anpassa inriktning berättar
Nanna Nilsson att Ljungskile folkhögskola
nu kommer att satsa på distansutbildningar
i folkbildningsanda för att möta framtiden
ännu bättre.
– Det är en trendspaning som vi nu
testar för att sedan utvärdera. Nu erbjuder
vi till exempel Skriv ditt liv och Journalistiskt skrivande och det har gått riktigt bra.
Vi provar även en Orgelmusikutbildning på
distans. Det ska bli spännande att följa hur
det går, säger Nanna Nilsson.
– Vi har alltså en helt okej ekonomi, men
vi behöver få till en bättre grundtrygghet
och långsiktig stabilitet, säger hon.

TEXT OCH FOTO: NENNE HAGMAN
nenne.jl19@edu.ljungskile.org

Folkbildningsrådet är en ideell förening
med vissa myndighetsuppdrag. Rådet fördelar bland annat statens årliga bidrag till
folkhögskolorna och kontrollerar att peng
arna används på rätt sätt.
Ingela Johansson är handledare på Folk
bildningsrådet och följer upp alla folkhög
skolor som tar del av statens bidrag. Enligt
henne går det ”hyfsat bra” för landets folk
högskolor överlag.
– Det kan ju gå upp och ner ekonomiskt,
men det är väldigt sällan folkhögskolor har
fått lägga ner hela sin verksamhet. Jag tror
det bara är fem stycken under de 150 år som
folkhögskolorna har funnits. Däremot måste
de mellan varven se över sin inriktning och
utbudet av kurser för att få tillräckligt med
studerande till sina utbildningar, säger hon.
EN TYDLIG TREND avseende utbud och in
riktning, är att antalet folkhögskolor som
erbjuder allmän kurs med extra språkstöd
ökade under ett antal år och håller nu på
att plana ut.
– Det är ett tydligt tecken på att flyktingströmmen under 2015 nådde folkhög
skolorna, som kunde möta upp ett stort
behov på ett väldigt bra sätt. Det har folkhögskolorna fått mycket beröm för, säger
Ingela Johansson.
Hon berättar också att vissa kurser och
utbildningar haft stora utmaningar nu under
ett par år, exempelvis journalistik och socialpedagogik.

TEXT OCH GRAFIK: NENNE HAGMAN
nenne.jl19@edu.ljungskile.org

FAKTA

Om folkhögskolorna
• Det finns 156 olika folkhögskolor och
två försöksverksamheter.
• 114 drivs av idéburna organisationer.
Resten av regioner.
• Skolorna har totalt cirka 30 700 deltagare
i långa kurser per termin, och cirka
75 470 deltagare på korta kurser per år.
• Folkhögskolorna tog emot 2 286 815 000
kronor i statsbidrag 2019 av totalt 4 128
283 kronor öronmärkta till folkbildning.
Källa: Folkbildningsrådet
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Sjung om studentens
Studentlivet blir man inte rik på, det är
något man har hört flera gånger om.
Att livet som student består av
nudlar, soppa och färdigrätter. Det kan
vara svårt att få pengarna att räcka
till för många studerande, och man
kanske måste tänka till lite extra när
man handlar mat.

På Ljungskile folkhögskola har deltagarna
som bor på internatet, förutom ett rum med
säng, skrivbord och garderob, även ett kök
som de delar med andra i huset.
Nere i Ljungskile samhälle finns det både
Coop och Ica. En del studerande verkar fö
redra Ica framför Coop när de är dags för
mathandling i Ljungskile. En anledning som
nämnts har varit att Icas utbud är bättre,

Namn: Amanda
Robin
Ålder: 23 år
Bor: Hakegården
Linje:
Naturlinjen

Namn:
Vincent
Gidgård
Ålder:
21 år
Bor:
Kavaljersgården
Linje: Umus

Tycker du att det är svårt att få
pengarna att räcka länge som student?
Nej, jag är ganska duktig på det, jag är
sparsam.
Handlar du mycket mat?
Nej, det skulle jag väl inte säga att jag gör.
Var handlar du oftast?
Om jag ska handla några få saker så går jag
ner till Ica här i Ljungskile, för jag tycker
att de har ett större utbud än Coop. Men
när jag ska storhandla åker jag till Willys i
Uddevalla.

men även Coops höga priser. Dock kostar
ett 9-pack med Billys panpizza 100 kronor
på Ica och 90 kronor på Coop.
Hur får man då pengarna att räcka så långt
som möjligt? Finns det några knep? Och
hur ser inköpslistan ut för de studerande på
Ljungskile folkhögskola när de ska handla
mat?

Vilka tre saker finns alltid med i
kundkorgen?
Banan, havremjölk och quinoa.
Vilken är din godaste, billigaste maträtt?
Mexican Beans, det är quinoa kokt i to
matsås. Sen har jag i bönor och koriander
bland annat.
Vad äter du helst när priset inte
spelar någon roll?
Hmm, det var svårt. Jag äter inte så mycket
fisk alls, så i så fall kanske jag hade valt en
räkpasta. Eller något annat med fisk.

Vad gör du för att få pengarna att
räcka så länge som möjligt?
Jag är jättesnål.

Vilken är din godaste, billigaste rätt?
Vita bönor. Bara att värma lite i micron det är perfekt kvällsmat.

Har du några tips?
Handla burkmat.

Vad är det första du köper när pengarna har kommit, för att unna dig?
En påse Maltesers.

Vilka tre saker finns alltid med i
kundkorgen?
Blodpudding, vita bönor, pepsi max.

Vad äter du helst när du inte bryr dig
om vad det kostar?
Vårrullar.Vegetariska, för att dom är
billigare.
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fattiga dar...♪
Namn: Jonathan
Mast
Ålder: 22 år
Bor: Kavaljersgården
Linje: Umus

Ålder: 25 år
Bor: Hakegården
Linje: Fritidsledarlinjen

♪
♪
♫ ♫

Vad gör du för att få pengarna att
räcka så länge som möjligt?
Jag äter mycket på buffén på skolan.
Har du några tips?
Ja, att bara äta på Bella Mare en gång i
veckan. Det är lätt hänt att det blir flera
gånger i veckan.
Var handlar du oftast?
Jag handlar oftast på Ica, för att jag
jobbar där.
Vilka tre saker finns alltid med i
kundkorgen?
Pasta och pastasås.

Namn: Julius
Fahlén
Hammar
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Har du några tips på hur man
får pengarna att räcka länge?
Köpa in bra, lättlagad och billig mat.
Och tänka på sina utgifter generellt.
Handlar du mycket mat?
Nej, jag klarar mig bra på
skolmaten.
Vilka tre saker finns alltid med
i kundkorgen?
Ramlösa, baguette och snacks.

Vilken är din godaste, billigaste
maträtt?
Pasta och pastasås. Den godaste pastaså
sen är Icas egna med fyra ostar.
Vad är det första du köper när
pengarna har kommit, för att unna
dig?
Pasta och pastasås.
Vad äter du helst när priset inte
spelar någon roll?
En stor biff med sparris, svamp och
rödvinssås.

Vilken är din godaste, billigaste maträtt?
Korv.
Vad är det första du köper när pengarna har kommit, för att unna dig?
Baguette.
Vad äter du helst när priset inte spelar
någon roll?
Revbensspjäll, med baguette.

TEXT OCH FOTO: JENNY LANDSTRÖM
jenny.jl19@edu.ljungskile.org
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BREXIT och myntets baksida

Med bara ett fåtal dagar kvar till Brexit
så återstår många frågetecken. Ett
utträde som kan komma att kosta
britterna mellan 39 och 92 miljarder
pund. För svenskar som bor eller vill
jobba i Storbritannien blir det nya
regler och ekonomiskt skyddsnät att
ta hänsyn till.

som en “vi och dom”-fråga för britterna.
En fråga som växte i och med att billig
arbetskraft från främst Polen och Bulgarien
strömmade in över de brittiska öarna.
Något som det
EU-kritiska
partiet United
Kingdom Inde
MARTIN FRÅN England
pendence Party
som arbetar i Ljung
(Ukip) drog
Efter en jordskredsseger för det konser
skile har dubbelt
fördel av och
vativa partiet, även kallat Tories, fick deras
medborgarskap. Han
som satte Brexit
partiledare och Storbritanniens premiär
vill inte ha med sitt
frågan i rullning.
minister Boris Johnson mandat att genom efternamn eftersom
Partiet fick
föra Brexit som är Storbritanniens utträde
frågan om Brexit är
stor framgång
ur EU (Europeiska Unionen). Formellt
så laddad. Han tror
under Europa
röstade Europaparlamentet under onsdagen inte att han kommer
parlamentsvalet
Boris Gustafsson i England. 		
Foto: Privat
för ett ja till Brexit och första steget sker
att påverkas nämn
2014.
redan nu på lördag men kommer fram till
värt eftersom han har dubbelt medborgar
– Det har vuxit fram en större främlings
den 1 januari 2021 ha
skap.
fientlighet i Storbritannien de senaste åren.
flera övergångsregler.
– Det kommer nog bli
Även många västeuropeer som fransmän
”Det har vuxit fram lite rörigt för främst
och tyskar upplever att de blir mer ifråga
HUR BREXIT kommer att på
människor från EU-län
satta än tidigare, berättar Martin.
en
större
främlingsverka svenskar boende i
der som vill arbeta och
En känsla som Boris Gustafsson håller med
fientlighet
Storbritannien respektive
bo i Storbritannien. För om.
britter boende i Sverige
utom uppehållstillstånd
– I London har jag inte märkt av det så
är oklart. På utrikes
så behöver många uppdatera sina körkort
mycket, men om jag åker utanför stor
departementets hemsida är allt lite svepan
om man vistas en längre tid i landet, säger
staden så känns klimatet annorlunda. Det
de men det som man vet direkt kommer
han.
är snarare en attitydskillnad än att ha blivit
att påverka är att det kommer att krävas en
dåligt bemött, säger Boris Gustafsson.
ny form av uppehållstillstånd för EU-med PÅ FACEBOOKSIDAN ”LONDONSVENSKAR” diskute
borgare.
ras det vilt om vilket ekonomiskt skydds
nät man kommer att ha med permanent
En som har bott i England med sin
FREDRIK ALMRYD
respektive tillfälligt uppehållstillstånd.
familj sedan 2000 är Boris Gustafsson från
Britten Martin ser frågan om Brexit mest
Göteborg. Han fick i dagarna godkänt med
fredrik.jl19@edu.ljungskile.org
nyinstiftade Settled Status, alltså ett uppe
hållstillstånd.
– Fick just nu mitt permanenta up
pehållstillstånd beviljat. Mina barn har
redan dubbla med
borgarskap, berättar
han.

EU - en ekonomisk frihandelsvison
Några år efter andra världskriget - 1952 upprät
tades Europeiska kol- och stålgemenskapen
efter ett misslyckat försök till att
bilda en försvarsgemenskap i Eu
ropa för att förhindra framtida
krig. Istället fick man igenom
EKSG-fördraget som istället
fokuserade på ekonomiska
och energipolitiska frågor.
Frankrike,Västtyskland,
Italien, Belgien, Neder
länderna och Luxenburg
ingick i samarbetet.
1967 SKAPADES Europeiska

Gemenskaperna (EG) efter att
fler samarbetsavtal slutits enligt
riksdagens hemsida. 1973 utvidga
des EG när Danmark, Irland och Stor
britannien anslöts och under 80-talet tillkom
Grekland, Portugal och Spanien.

1985 SLÖTS SCHENGENAVTALET som handlade

om att avskaffa gränskontroller mellan flera av
medlemsländerna.Två år senare tillkom ett
avtal om fri inre marknad av varor och
tjänster. Detta ledde fram till bildan
det av den Europeiska Unionen
(EU)1993 som innefattade en
gemensam utrikes- och säker
hetspolitik samt rättsliga och
inrikes frågor. Sverige anslöt sig
till EU 1995 efter en folkom
röstning. 1999 infördes Euro
peiska centralbanken euron som
en gemensam valuta som sista
delen i Ekonomiska och monetä
ra unionen (EMU). 2002 infördes
euromynt och sedlar i tolv av med
lemsländerna. Storbritannien, Sverige och
Danmark valde att stå utanför.

Källor: www.riksdagen.se, www.ne.se, www.britannica.
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Ljungskile SK:s ordförande Erland Holmdahl är nöjd med klubbens ekonomi och blickar mot ett ljusare år.

LSK går mot en rikare framtid
Ljungskile SK har genom åren haft
stora ekonomiska problem. Ekonomin
har dock förbättrats en del i och med
att herrlaget avancerat till svensk fotbolls näst högsta serie Superettan.
En regnig dag i Ljungskile ramas in av januari
mörkret. I ett av VIP-rummen på Ljungskile
SK:s kansli sätter sig Erland Holmdahl ner
och blickar mot en ljusare framtid.
– Vi känner oss spända över 2020 med tan
ke på att damlaget gått upp till division 2 och
att herrlaget intar Superettan, säger LSK:s
ordförande.
Herrlagets avancemang till Superettan har
gett LSK större ekonomiska förutsättningar.
Man har inte bara attraherat fler sponsorer
som man skrivit långsiktiga kontrakt med,
Superettanfotboll innebär också tv-pengar.
I och med ett nytt tv-avtal med jätten
Discovery så kan alla lag i landets näst hög
sta serie få mellan 6 och 11 miljoner kro
nor beroende på var i tabellen man hamnar,
enligt Erland Holmdahl.
– Vi får helt klart en annan ekonomisk si
tuation just nu med ett stort antal miljoner
in i jämförelse med cirka 100 000 kronor i
division 1, säger han.
år sportsligt för
Ljungskile SK men året kantades av stora
ekonomiska problem. LSK sökte ekono
misk hjälp av Uddevalla kommun kring

arbetet med Skarsjövallen men fick avslag.
Inför 2020 och 2021 har dock kommu
nen beslutat att bidra med nästan hälften av
klubbens elitsponsringsbudget.
– Vi kommer att tilldela LSK 400 000
kronor per år 2020 och 2021, om de upp
fyller våra villkor, säger kommunstyrelsens
ordförande Christer Hasslebäck (UP).
ENLIGT VILLKOREN SKA LSK bland annat mark
nadsföra kommunen på matchställ och
arenaskyltar. Kommunen ska även få 10
VIP-biljetter till alla LSK:s hemmamatcher
under säsongen.
Kommunens bidrag välkomnas av
Ljungskile SK.
– Det är ett väsentligt tillskott för oss
som kan hjälpa oss på kort sikt, säger Erland
Holmdahl.
Att avancera i seriesystemet innebär också
större utgifter. Klubben har tagit in ett an
tal nya spelare, bland annat Tom Siwe och
Johannes Vall, båda med allsvensk rutin. LSK
har även förnyat några spelarkontrakt med
en generell löneförhöjning.
Tillsammans med det blir det fler längre
resor i år kontra förra året.
– Det är inte gratis att flyga upp till Umeå
direkt, konstaterar Holmdahl.

2019 VAR ETT FRAMGÅNGSRIKT

TEXT & FOTO : HAMPUS KJELLBERG
hampus.jl19@edu.ljungskile.org

FAKTA:

Kommunen vs LSK 2019:
22 maj: LSK söker akut ekonomisk
hjälp hos kommunen för driften av
Skarsjövallen. Klubben erbjuder bland
annat kommunen att köpa arenan för
16 miljoner kronor eller belåna klubben
pengarna. Förfrågan avslås.
7 juni: LSK går ut med ett pressmeddelande där man avser att stänga Skarsjö
vallen från och med den 21 juni och
flytta verksamheten in till Uddevalla stad.
26 juli: LSK meddelar i en presskonferens och meddelar att man öppnar Skarsjövallen igen med omedelbar verkan.
Anledningen är att ungdomsverksamheten drabbats för hårt av flytten in till
Uddevalla.
30 augusti: Uddevalla kommun drar
in delar av deras driftsbidrag till LSK. Indragningen avser den dryga månad där
klubben inte bedrivit någon verksamhet
på Skarsjövallen.
19 oktober: LSK:s herrlag blir klara för
Superettan 2020.
18 december: Uddevalla kommun
beslutar att ge LSK en elitsponsring på
400 000 kronor per år för 2020 och 2021.
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Yomo

Orientköket

Budget: 50 kronor
Dryck: Carlsberg Export: 40 kronor,
Carlsberg Hof: 50 kronor
Mat: Flera olika sides för 39 kronor
Mysighetsfaktor: 4 av 5

Budget: 50 kronor
Dryck: Läsk
Mat: Falafelrulle 35 kronor, Falafelbox 45
kronor
Mysighetsfaktor: 0 av 5

Troligtvis den billigaste ölen i Uddevalla.
Stort plus. Ett mycket mysigt ställe med
cool inredning och en inbjudande entré.
Ett bra ställe att umgås med vänner och
avnjuta en öl i den konstnärliga om
givningen. Yomo får minus i mysighets
faktor på grund av osköna stolar.

Otroligt bra pris för en hyfsad falafel. Per
fekt föda för den som har varit på Yomo
tidigare och hävt i sig några öl. Falafel
vagnen får inga poäng för sin mysighets
faktor eftersom det är just en vagn - men
jag har testat värre falafel trots befintliga
väggar.

Vilken vardagslyx
lägger du pengar på?

HANNA KOLDÉUS, BUTIKSBITRÄDE SPRUDLA

– Bra hudvård är vardagslyx och att ta tid till
att ta hand om mig själv lite nu när jag är
småbarnsmamma. Hudvård, en lång dusch
eller ett träningspass är lyx för mig i vardagen.

JESSIKA ERICSSON, ÄGARE LJUNGSKILE BLOMMOR

Vilja testar
fattiglappen

– Blommor på bordet. Faktiskt! En bukett
tulpaner på köksbordet. Det är väl kanske
just därför jag har en blomsterbutik. Annars
satsar vi i min familj på att äta något extra
gott just på fredagar. Antingen hemma eller
så går vi ut och äter.

MARIE OCH ANDERS KRYLBERG, PENSIONÄRER

– Det är mest god mat lite när som helst, då vi
är pensionärer. Sedan lägger vi en del pengar
på bussresor i veckorna då vi tycker om att
vandra. Så utflykter och mat är lyx i vardagen
för oss som har ”söndag” hela veckan.

Espresso House Pinchos
Budget: 50 kronor
Dryck: 43 kronor för stora drycker med
rabatt
Mat: Bulle och macka
Mysighetsfaktor: 2 av 5
Här har vi nog alla varit en eller två
gånger. Men vill tipsa studenter att om
man har Mecenatkortet så får man 20
procent på dryck om man tar take away.
Espresso House i Uddevalla får en låg
mysighetsfaktor eftersom det finns två in
gångar vilket gör att mycket folk passerar.

Budget: 50 kronor
Dryck: 2 cl shots, alkoholfritt och kaffe
Mat: De flesta tapasrätter och efterrätter
Mysighetsfaktor: 5 av 5
Ett mycket mysigt ställe med ett annorlunda
upplägg där man beställer all mat via en app.
Det är bra med tapas eftersom man kan göra
det så dyrt som plånboken tillåter. Det går
att beställa in en liten rätt för 50 kronor eller
flera om man så vill. En annan fördel med
tapas är att man kan sitta länge tillsammans
med vänner och beställa in maten löpande
under hela kvällen.

ANDRÉA HAGLUND, BIBLIOTEKARIE LJUNGSKILE BIBLIOTEK

– Jag gillar att göra saker. Att gå på bio el
ler äta något riktigt gott ute på restaurang
är det som sätter guldkant på min vardag.
Ibland kan jag också unna mig ett nytt lite
dyrare klädesplagg med fin kvalitet eller ett
gott doftljus.
ENKÄT: NENNE HAGMAN
nenne.jl19@edu.ljungskile.org

