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Fablan Rimfllf1i ska, leda projek tet 5om ska föra Brö5arp In l en tätbefolkad framtid. Bakom honom stä. r byagfllets ordfö r.m de Gunbritt Johan5Son, Cathartna Kro nvansom j obbar på det blivande utedilgiset och Göranljungjkrant z från stift elsen S;Piirbanken Syd som delat ut pengar til l projekt
r or o , HAttNA F.ELLBORG

Han ska leda Brösarp in i framtiden
Brösarp. Fabian Rimfors är mannen

som ska leda arbetet att styra Erösarp in
i fhtmtiden. Tack vare Learlerbidrag har
han 'mställts på halvtid som projektledare

för projektet Brösarp - med naturen som
lockbete. Första delmålet är redan verklighet. Efter årsskiftet öppnar ett utedagis
i byn.
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Bakgrunden till projektet
ä r byag:tllets byaplan i vilken det konstateras att någanUng måste göras åt åld.ersstruktu ren i samhället . Hälften av invånarna är
över 60 år. l syfte att skapa

~n inflyttning til1 byn,

mt:n
även f ä invån are att stanna
kvar och turismen att öka,
har man s.'Ltsat på p rojektet
som nu alltsä fän en ledare.
- Vi vill ha en leda re som
känner byn och fann vad

vi sökte i Fabian Rim fo rs,
säger Gunbritt J ohansson;
ordforande i Brösarps byagille.
Uppvuxen i Bröarp
Han är själv uppvuxen i byn
och h ar gått i byns skola.
Efter några år i Malmö och
Örebt-o h am nade han och
ha ns familj åter i Brösarp
i vint ras.

Nu är det ans inte så. att
det ä r projektledaren som
ska göra allt arbet e.
- Arbetet ska ske tillsammans med föreningar och
folk i byn. Vi måste aUa.
hjälpas åt att fot· att förhin-

dra att landsbygden avfolkas, säger Gunbritt Joh ansson.
Fabian Rimfm-s har erfarenhet av liknande arbete.
- Jagjobbade med ett liknande projekt i Sid as regi
i Söderhavet. Problemet var
liksom här att trakt en avfolkades. Vi lyckades med
vårt arbete att få en del att
vända hem. I Bråsarp finns
också en gru ndvilja till förändring. Man har liksom
inte gett upp.
Bland alla de aktiviteter
som }Jlaneras är satsningen på. en Ur och skur·avdel·
ning på byns förskola en

11111 11111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldlllllllllll:l 11111111 11!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111

MOTION

Kritik mot flytt av kök för Il miljoner
TOMEULLA.

partier, frågar sig om <let är

miljoner kronorna, d et

SPI. som reserverat sig
mot fullmäktiges beslut
att flytta Vi lagårdens
kök till Kastanjeskot;m
fOr en kostnad av n mil·
joner kronor. motlonerar nu om att komm un·
fullmäktige ska omprö-

rimligt att Bytta ett fungerande kök till en så stor
kostnad för att tillaga. 200
portioner mat per dag. Man
h ar j u ett kök som fungerar
för 300 portioner, skriver
Knut-Åke Pehrsson i sin
mot ion.
Nu vill SPI veta h ur stor
merkostnad, utöver de n

skulle bli för att få. Vålagärden t ill ett väl fungerande
trygghets boende med befint ligt kök och en trev1ig
restaurang för d e boe n d e
och eventuella hesökare.
- Hade det inte varit
stör re samhällsnytta att
lägga dessa n miljoner på

va sitt beslut.
SPI. liksom flera andra

att ändra Vålagärden till

ett trivsamt trygghetsboende f'Or såvä1 ensamboende som par. Köket kunde ju
vara kvar och p ersonalan·
passas för de 200 portioner som b1lagas till de äldre, säger Knut-Åke Persson
för SPI.
LOLLOBARK
lollo. b.arkliilysti!dsallehanda.se

del. Förh oppningen är att
nyh eten ska locka barnfam iljer tnl byn.
- Når vi bodde i Örebro
h ade vi våm barn på ett
utedagis i Örebro. När vi
kom till Brösarp pratade
j a g med andra föräldra r
och blev förvånad över hur
stort intresse det var för att
starta ett utedagis även här.

Banken bid rar
Ett vindskyd d och en matlagn.ingSplats utomhus ska
byggas t ill utebarnen. Till
det ta h ar Sparbs_n'ken Syd
bidragit med 57000 kronor. Pengarn a ska även gå
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t ill ett utegym, en skateboardramp och om rådestavlor som ska visa vägen ut
ti11 naturen.
En anna.n dcl av projek·
tet är att malmadsföra Brösarp som besöksmål.
- 1 trakten finns 2,6 hektar naturreservat per invånare. Och dä är inte Brösarps backar med räknade.
Me n turister passerar bara
på väg t ill Kivik. Vi måste

fä dem att stanna upp och
upptäcka Brös.arp, säger Fabian Rimfors.
EMMA LAWESSON
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Den bästa
julklappen!
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f örsamlingsafton
Tlsdag 5 nov 19.00
Per-Åke Kar lsson berättar
om baltutlämningen
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