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Se mer på vår hemsida: www.granitor.se/laddbox 

Landsvägsgatan 42, Lysekil  Tel. 0523-123 66  
service.lysekil.electro@granitor.se Tel. 010-471 58 29  

Vi säljer flera olika laddboxar med bra kvalitet från väl-
kända tillverkare som Zaptec, Easee, Garo och Wallbox.

Just nu kan du som köper och installerar en laddbox
hemma erhålla Grönt Teknik avdrag på 50% av kost -
naden för material & arbete (om du är berättigad).  
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Starkt sug för enkel och effektiv städning
HEPA-filtersystem med fem lager
Upp till en timmes städning per laddning
Ergonomisk och lätt design

Kontorsvägen 4  LYSEKIL      Tel. 0523-184 50      www.rylanders.se

Vi installerar allt i el & vvs
Öppet: Må-fre 9.30-18  Lör 10-14 
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Ett sjuttiotal guider från Umeå i norr till Landskrona i söder besökte Bohuslän som var värd för årets rikskonferens/årsmöte. I Havsbadsparken i Lysekil
berättade de bohuslänska guiderna om badortsepoken i Lysekil. Foto: Gabriel Berndtsson
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Sveriges Guider
bjöds på friska  bad
och smakupplevelser
Bohuslän var i helgen värd
för ett sjuttiotal guider från
Umeå i norr till Landskrona
i söder. I lördags blev det
en heldag i Lysekils kom-
mun. 

Det började på Skoma-
karhällen utanför Brastad
för att sedan resa tillbaka
till badortsepoken i Lysekil.
Avslutningsvis blev det en
båttur till Skaftö med en
guidad vandring mellan
kaptensvillorna i Fiskebäcks-
kil.

Sveriges Guideförbund firar
40 år och det valde förbundet
att göra i Bohuslän. I helgen
har de hållit årsmöte eller riks-
konferens, som de kallar det
med ett 70-tal medlemmar
från stora delar av Sverige.
I år var Bohusläns Guider

värd för rikskonferensen.
– 14 deltagare har ingått i

en arrangörsgrupp, där jag har
medverkat och ansvarat för
Lysekil. Vi har jobbat med allt
det praktiska inför träffen, be-
rättar Anette Bargel, som är
med i Sveriges Guider för-

bundsstyrelse samt att hon är
medlem i Bohusläns guider.
Anledningen till de här år-

liga träffarna är för att lära sig
mer om varandras landskap.
– Besökarna fick lära sig

mer om Bohuslän, men det
handlar också om att nätverka
med varandra. I det här yrket
jobbar man ofta solo och då
är det trevligt att få träffa andra
kollegor. Det är roligt att ses,
umgås och dryfta saker som
har med guideyrket att göra
och så lär man sig mycket om
platsen man besöker, förklarar
Anette Bargel.

Hälsosamma bad
Granitresan var temat för

Lysekilsbesöket och första an-
halten var Skomakarhällen,
med alla sina hällristningar
utanför Brastad. 
I Havsbadsparken fick gui-

derna höra mer om badort-
sepoken i Lysekil, som var ett
av de populäraste besöksmålen
under den här tiden när hälso -
samma bad skrevs ut på recept. 
Musselakademien var på

plats utanför Havsbadet och

överraskade gästerna med att
tillaga musslor på stora mur-
rikor.
– Havsbadet var först tänkt

som ett berättarstopp om ba-
dortseran i Bohuslän. Men jag
tyckte att det vore kul om de
fick smaka på Bohuslän och
få med sig den upplevelsen,
när de ändå besöker mussel-
staden, påpekar Anette.
Förutom musslor som Scan-

fjord sponsrade med, blev det
kaffe och bullar. En stor del
av bullkalaset sponsrades av
Björsells Bageri & Konditori.

Från Umeå i norr
Tapio och Lena Alakörkkö

från Umeå var på sitt första
besök i Lysekil. 
– Jag är här för årsmötet i

Sveriges Guideförbund och är
vice ordförande, berättar Tapio. 
– Vi har lite tufft väder med

oss, men det finns mycket in-
tressant här i Bohuslän, påpe-
kar Lena.
– Bohusgraniten med hant-

verket stenhuggeri är intressant
och den här fjorden är fasci-
nerande. Sedan att få smaka
på musslor, det var fantastiskt
gott, fortsätter Lena och Tapio. 

Vad skulle ni berätta för
alla här om de kom på besök
i Umeå?
– Umeå är idag ett nav, där

vägar korsas genom alla vä-
derstreck och transporttyper.
Det är en internationell stad
där vi pratar 168 olika språk.
Den typiska Umeåbon är in-
flyttad. Staden är en smältdeg
av olika kulturer och språk.
Sedan har vi två framstående
universitet, så vi har både en
industribakgrund och är en
kunskapsstad, berättar Tapio
och Lena.

Musseldoft över nejden
Musselakademien kokade

musslor och en ljuv doft spred
sig över hela Havsbadsparken.

– Vi har blivit ombedda att
koka musslor och berätta lite
om dem här idag.
Receptet är enkelt, det är

olja, smör, lök, persilja, grädde
och vitt vin tillsammans med
musslor som kokas upp, enk-
lare kan det inte bli. Så här års
och april ut smakar musslorna
som allra bäst, när de äter upp
sig inför leken, berättar Odd
Lindahl, ordförande för
Mussel akademien.

Efter musslor och salta bad
var det dags för guiderna att
korsa Gullmarsfjorden och be-
söka Fiskebäckskil. Här blev
de ledsagade mellan skeppar-
husen av Marianne Sandgren
och Kent Holmdal. Det hela
avslutades med en lunch på
Gullmarsstrand. 
Guiderna återvände sedan

till Bohusgården i Uddevalla,
där de utgått från under helgen.
Det blev en lång lördag med

ett årsmöte på eftermiddagen.
Där efter väntade en jubi-
leumsmiddag för att fira 40 år
av guidande i Sverige. 
Avslutningsvis på söndagen

gick resan vidare med desti-
nation Tjörn och Orust, innan
det var dags för Bohuslän att
tacka för sig.

Gabriel Berndtsson
0523 - 66 70 85

gabriel@lysekilsposten.se

Musslor kokas efter recept av kändiskocken Tareq Taylor. På bilden Roland Karlsson och Odd
Lindahl som är ordförande i Musselakademien.

Ett suttiotal guider från Umeå i norr till Landskrona i söder besökte Bohuslän som var värd för årets rikskonferens/årsmöte. I Havsbadsparken i Lysekil berättade de bohuslänska guiderna om
badortsepoken i Lysekil. 

Anette Bargel från Lysekil driver Salta guiden och är auktoriserad guide i Bohuslän och Dalsland.

Tapio och Lena Alakörkkö från Umeå var på sitt första besök i
Lysekil. De tycker Bohuslän har en intressant historia med många
fascinerande platser. Inte minst hällristningarna utanför Brastad
och Gullmarsfjorden.

Regeringen föreslår att tilläggsbidraget i
bostadsbidraget för barnfamiljer höjs. Detta
tack vare att Kristdemokraterna i regeringen
varit drivande i frågan. De som har det allra
svårast ekonomiskt, kan nu komma att få
mer stöd att klara vardagen. 

Regeringen har tillsammans med Sverigede-
mokraterna kommit överens om att förlänga
samt höja det tillfälliga tilläggsbidraget i bo-
stadsbidraget för barnfamiljer. Förslaget innebär
ett ekonomiskt stöd på upp till 2100 kronor
per månad jämfört med nuvarande 1325 kronor,
och är en del av regeringens vårändringsbudget
för 2023. 

”Ensamstående mammor 
har det tufft i dessa tider”
– Det här är ett bevis på att Kristdemokraterna

gör avtryck i regeringens politik. Vi har kämpat
för denna fråga och nu blir det verklighet. Det

är en lättnad för alla de, främst barnfamiljer
och ensamstående mammor som har det tufft
i dessa svåra ekonomiska tider, säger Hans
Eklind (KD), ekonomiskpolitisk talesperson. 
Det ekonomiska läget har bidragit till att

många hushåll fått kraftigt höjda utgifter, vilket
påverkar speciellt barnfamiljer och ensamstående
kvinnor med låga inkomster. Priset på livsmedel
har till exempel ökat med 22 procent det
senaste året. 
Tilläggsbidraget höjs från dagens belopp på

25 procent av det preliminära bostadsbidraget
till 40 procent. Höjningen gäller från 1 juli till
31 december. Många bidrag indexeras och höjs
med inflationen, men inte bostadsbidraget.
Därför föreslår vi nu denna höjning. 
Omkring 135 000 hushåll tog emot bostads-

bidrag i december 2022. Bostadsbidraget är en
inkomstprövad socialförsäkringsförmån som
har både bostadspolitiska och familjepolitiska
syften.

Förstärkt bostadsbidrag
till utsatta barnfamiljer

Fiberutbyggnaden fortsätter och ökningen
är störst utanför tätort. Det visar Post- och te-
lestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bred-
bands-kartläggning för 2022.

Utbyggnaden av fibernät utanför tätort driver på
den ökade bredbandstäckning som PTS redovisar
i sin årliga kartläggning. Täckningen av 5G-nät
har också ökat betydligt runt om i landet, och för
första gången redovisar operatörerna 5G-täckning
även i glest bebyggda områden.
– Säker och tillgänglig kommunikation är

viktigt i hela Sverige. Det är glädjande att bred-
bandsklyftan mellan tät- och glesbefolkade om-
råden fortsätter att minska. Vi ser att PTS bred-
bandsstöd bidrar till detta säger Dan Sjöblom,
PTS generaldirektör.
Viktiga resultat – fiber och 5G
• 97 procent av hushåll och företag har tillgång

till fiber eller annan teknik i sin absoluta närhet
som medger hastigheter om 1 Gbit/s, en ökning
med cirka två procentenheter jämfört med 2021.
• Utanför tät- och småort är motsvarande

tillgång till fiber 65 procent av alla hushåll.
Ökningen är mer än fem procentenheter.
• 57 procent av alla hushåll har täckning från

5G-nät, en ökning med 37 procentenheter jämfört
med 2021.

Utvecklingen mot 
bredbandsmålen
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila

mobila tjänster av god kvalitet
Regeringens mål för de mobila näten är att

2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila
tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner
sig”. De områden som är aktuella är till exempel
vägar, järnvägar samt områden med närhet till
bostäder, företag och fritidshus. Nära 94 procent
av dessa utvalda områdens yta hade mobiltäckning
som uppfyllde målet 2022.

Ytor längs större vägar och högtrafikerade
järnvägar står för den största delen av den yta
som återstår för att nå målet. PTS har inför kom-
mande auktion i 900 MHz, 2,1 GHz respektive
2,6 GHz-banden föreslagit täckningskrav som
bidrar till att nå just ytor där man normalt
befinner sig, med täckning eller kapacitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt

bredband
Det här målet har tre underliggande delmål

som alla ska vara uppfyllda för att målet i sig ska
anses som uppfyllt. 
Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla

hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1
Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och
företag som har en anslutning eller befinner sig i
absoluta närheten av ett fibernät, och därför
relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna
få tillgång. 2022 hade 97 procent sådan tillgång,
vilket är en ökning med nästan två procentenheter
jämfört med 2021.

Bakgrund
Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskart-

läggning 2022
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva

och analysera tillgången till infrastruktur och
tjänster för elektronisk kommunikation. PTS
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är
en årlig rapport som kartlägger tillgången till
och utbyggnaden av fast och mobil bredband-
sinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni
och bredband där vi bor och arbetar, samt
tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni
över Sveriges yta. Undersökningen genomfördes
i oktober 2022.
De insamlade uppgifterna används bland annat

för uppföljning av bredbandsmål på nationell,
regional och kommunal nivå samt som underlag
för PTS tilldelning av stödmedel för bredband-
sutbyggnad. 

Fortsatt utbyggnad av fiber utanför tätort

Antalet personer som försörjs av sociala er-
sättningar och bidrag minskar i Lysekils kom-
mun, visar ny statistik från SCB. Förra året
var det totala antalet i kommunen det lägsta
sedan åtminstone 2014.

Antalet personer som försörjdes med sociala
ersättningar och bidrag hela året minskade
med 15 procent i Lysekil under 2022. Det totala
antalet var 981 personer, vilket motsvarar 14,1
procent av befolkningen i arbetsför ålder.
I hela riket har antalet försörjda av sociala

ersättningar och bidrag minskat stadigt sedan
mitten av 1990-talet, med undantag för enskilda
år. Sedan 2014 har det minskat med 16 pro-
cent.
— Vi ser en sådan utveckling även i Lysekil.

Antalet har minskat med 19 procent. Fjolårets

nivå var den lägsta sedan åtminstone 2014,
säger Johanna Frodell, utredare på SCB.
De sociala ersättningarna och bidragen består

av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning,
ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåt-
gärder, ekonomiskt bistånd och etableringser-
sättning.

Högre andel försörjs av bidrag i kommunen
I Lysekil är sjuk- och aktivitetsersättning den

största ersättningsformen. 
Av alla helårspersoner i kommunen ersattes

5 procent genom sjuk- och aktivitetsersättningen. 
– En högre andel av befolkningen i arbetsför

ålder försörjs av bidrag i Lysekil än i landet
som helhet. Det är främst fler personer som
försörjs av sjuk- och aktivitetsersättning, säger
Johanna Frodell.

Allt färre får försörjningsstöd i Lysekil


