7

Framtidsprojektet Brösarp – med naturen som lockbete
Framtidsprojektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” har
nu fått sin projektledare i Fabian Rimfors. Som bakgrund till
projektet ligger Brösarps Byagilles byaplan. Byaplanen färdigställdes i vintras och visade att nära 50 % av Brösarps invånare
är äldre än 60 år, enligt befolkningsprognosen för 2010–2019
från Statisticon AB.
Elevantalet i barnomsorg och
skola är vikande, vilket byaplanen lyfter fram. En trend man
menar hotar underlaget för näringsidkarna i byn, vilket i sin tur
kan leda till ett sämre serviceutbud för bygdens invånare. Syftet
med projektet ”Brösarp – med
naturen som lockbete” är att förändra åldersstrukturen i Brösarp
för att säkra en positiv utveckling
av samhället. Att ta tillvara den
outnyttjade potentialen som
finns i bygden och hos den vack-

met att landsbygden avfolkas och
att allt fler flyttar in till städerna.
– Det är upp till oss själva att
göra något åt det, att utveckla istället för att avveckla.
i ur och Skur
Målet är alltså att locka fler barnfamiljer att flytta till Brösarp och
att behålla de barnfamiljer som
redan finns där. I samband med
arbetet med byaplanen, framkom
att flera föräldrar i byn önskade
en uteförskola. Ett önskemål

Fabian Rimfors, Gunbritt Johansson,
Göran Ljungkrantz och Cathrine Kronvall.

i unga år blir som vuxna mer rädda om den.
utegym och skidbacke
I Ur och Skur-avdelningen är det
första konkreta resultatet av projektet. Till projektet finns självklart fler aktiviteter och idéer
knutna. En av dem är att uppdatera redan befintliga spårområden och att anlägga ett utegym,
som inbjuder till träning utomhus. En annan är skidbacken vid
Källagården med en lift byggd
1981. Arbetet med att renovera
liften har pågått sedan i somras
och med vinterns snö kommer
backen att öppnas igen. Ytterligare en aktivitet är att bygga ett
vindskjul och matlagningsplats i
utemiljön, i närheten av förskolan, för både I Ur och Skur-barnen och allmänheten.
Fabian ser som sin uppgift att
under de två åren organisera olika viljor och intressen.
– De här två åren är en startsträcka, efter vilken vi förhopp-

ningsvis kommit upp till en nivå
som är lättare att bygga vidare
på.
Han lyfter fram hur projektet är
tänkt att stärka det som redan
finns i området och som har utvecklingspotential.
– Vi har 2,6 hektar naturreservat
per invånare, inom en mils radie.
– Projektet handlar inte bara
om Brösarp som by, utan om
hela bygden runtomkring, poängterar Gunbritt. Projektet
”Brösarp – med naturen som
lockbete” har fått ekonomiskt
stöd från såväl Leader YstadÖsterlenregionen som Sparbanken Syds stiftelse.
– Sparbankens Syds stiftelse
ger bidrag till projekt som värnar
om vår bygd. Vi tycker att det är
enormt trevligt med allt som
händer i Brösarp och vill jättegärna vara med och bidra, säger
Göran Ljungkrantz från Stiftelsen Sparbanken Syd.
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ra naturen. Att med naturen i fokus locka fler barnfamiljer till
Brösarp.
Fabian Rimfors är född och uppvuxen på Källagården i Brösarp.
I vintras flyttade han tillbaka till
Brösarp med sin familj. Det är
alltså Fabian som kommer att arbeta som ledare för projektet under två år.
– Vi tyckte att det var viktigt
att få någon som kände till byn,
som projektledare, säger Gunbritt Johansson, ordförande i
projektägande Brösarps Byagille.
Men en projektledare och Byagillets styrelse kan inte göra allt.
Projektet bygger på att få byborna engagerade.
Gunbritt hänvisar till skriften
”Landet utanför” av Kristina
Mattsson, som tar upp proble-

man tagit fasta på, och i januari
startar en I Ur och Skur-avdelning på Utsiktens förskola i Brösarp.
Cathrine Kronvall från Utsiktens
förskola berättar att hon påbörjat
en utbildning i Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik,
och att ytterligare en av hennes
kolleger kommer att gå samma
utbildning. Av totalt 33 barn har
föräldrarna till hälften av dem
valt att deras barn ska gå på I Ur
och Skur-avdelningen. Cathrine
förklarar hur pedagogiken tar
tillvara naturen genom att barnen
får vara ute i den och lära sig av
den.
– Naturen utmanar både fysiskt och psykiskt. Gunbritt lyfter
pedagogikens nytta i det större
sammanhanget.
– Barn som lär känna naturen
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