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Hockeyrinken i Brösarp
ska uppgraderas

90-årig dam
bestulen på pengar

Försök till
inbrott
i Ullstorp

Brösarp

Bybornas engagemang i
och för sin ishockeyrink
kan inte underskattas och
nu vill man ta rinken en
nivå högre. Kultur- och fritid är med på noterna och
har beviljat ett bidrag på
25 000 kronor.
Det handlar om att reparera och stabilisera den
befintliga sargen och man
kommer även att byta ut

och ersätta snöskrapor med
jämna mellanrum. Projektgruppen som består av Brösarps IF, Brösarps byagille
och projektledare Fabian
Rimfors vill även säkra el
och belysning, sätta upp en
vägskylt samt under vintern bygga sittplatser att
snöra på och av skridskorna.
Man har, förutom vinterns planer, dessutom en

strategi för nästkommande
år. På önskelistan finns ett
stängsel, grillplatser, snöslunga, resultattavla och
läktare. Man vill också stimulera möjligheterna att
bedriva andra rinksporter.

Jenni Dahlgren
jenni.dahlgren@ystadsallehanda.se

Tomelilla

En 90-årig dam som bor i
centrala Tomelilla har blivit bestulen på 600 kronor.
Hennes dotter var där den
20 augusti och då låg pengarna i mammans plånbok.
När dottern kom dit igen
den 3 september var plånboken flyttad och 600 kronor borta.
– Enligt dottern, som polisanmält den misstänkta

kastanjeskolan

– Vi håller fortfarande på
och projekterar och ska
ha tekniskt samråd innan
vi ger klartecken för byggstart, säger Ture Snygg som
är kontrollansvarig.
Det tekniska samrådet

innebär att de ansvariga ser
till att alla bestämmelser efterföljs och en genomgång
med byggherren, de olika
entreprenörerna och andra inblandade.
Bygget av simhallen har

nu kommit ett steg närmare igångsättandet. Anbudstiden har gått ut och
närmast ska de anbud som
kommit in granskas.
– Det är inte så många,
säger Ture Snygg. Det beror på att de större byggherrarna inte är intresserade av den typen av jobb. Att
bygga ett badhus är mycket komplicerat. Men vi ska
som sagt utvärdera de anbud vi fått.
Om- och tillbyggnaden

av simhallen är budgeterad till 42,5 miljoner kronor. Förhoppningen är att
bygget ska komma igång i
oktober för att stå klar i slutet av 2013.
Under tiden får de elever som ska ha simundervisning åka till Ystad och Simrishamn och få den. Men
så länge det är fint väder är
det Välabadet som gäller.
Lollo Bark
lollo.bark@ystadsallehanda.se

Läsarbild

höstmörker

Dags att tänka på
Österlen lyser
Tomelilla

Hösten är här och
mörkret närmar sig
med stormsteg. Det är
dags att börja tänka på
Österlen lyser den
2–4 november.

För att komma med i
Österlen lysers officiella program så måste byn
lämna sitt förslag, naturligtvis med koppling till
ljus, till www.osterlenlyser.se. Och det ska göras senast den 7 september. Byar som anmäler
sig kan också ansöka om
1 000 kronor i bidrag till
marschaller.
Förändringar
Formen att utse Årets
ljusby till nästa år kommer att förändras. Nytt
är att allmänheten, med
hjälp av Ystads Allehanda, ska rösta fram vinnande by. Byar som vill delta
ska anmäla sitt intresse
senast den 21 september.
Ljusfesten har på bara

några år vuxit till något stort på Österlen och
i år kommer fler än 40
byar, från Brösarp i norr
till Ystad i söder och från
Tomelilla i väster till Simrishamn i öster, att vara
engagerade. I år invigs
Österlen lyser i Gärsnäs
som i fjol valdes till Årets
ljusby.
Lockar folk
Bakgrunden till projektet är att turistnäringen
på Österlen är koncentrerad till sommarmånaderna och det är många
som funderat på hur de
ska kunna locka folk till
Österlen under den mörka hösten. Österlen lyser,
under allhelgona helgen,
visade sig vara en bra idé.

Lollo Bark
lollo.bark@ystadsallehanda.se

Lollo Bark

Ullstorp

En fastighet i Ullstorp har
haft besök av någon som
försökt bryta sig in i huset.
Det var i måndags förmiddag, vid 10-tiden, som grannarna hörde larmet från
villan. Enligt polisen som
talat med grannarna så har
de sett en yngre man cykla därifrån när larmet gick
på. Polisen kunde konstatera brytmärken på dörren.

Skåne Tranås

Tomelilla

■■ En

■■ Två

Äldre man
saknar pengar

Ombyggnaden av
skolmatsal dröjer
Tomelilla. Nu är det klart med bygglov
för om- och tillbyggnad av köket på Kastanjeskolan. Men byggstarten dröjer.
Detsamma gäller för nya simhallen där
anbudstiden precis gått ut.

stölden, går mamman inte
ut och har heller inte besök
av några andra än personal
som ser till henne, säger
Dan Bengtsson, stationschef i Tomelilla. Men vi vet
ju att det åker runt människor och besöker gamla i deras bostäder och stjäl både
pengar och annat. Så vi försöker nu utreda vad som
ligger bakom.

man som bor på
Norrevångs servicehus i
Skåne Tranås har enligt
hans gode man blivit bestulen på 1 100 kronor i
den kassa han förvarar
på sitt rum. Det är den
andra stöldanmälan polisen fått in från Norrevång
under den gångna månaden. Den förra anmälan
rörde sig om en stöld på
cirka 1 000 kronor. De boende har egna pengar för
oförutsedda utgifter som
de förvara i plånböcker,
skrin eller liknande på
sina rum.

Tjuvar stal
maskiner

åkgräsklippare, en
vanlig gräsklippare och
en massa verktyg för tillsammans 200 000 kronor
har stulits ur ett garage på
Rundelsgatan.
Det är Samhall som
drabbats av inbrott den
här gången. De hyr ett
par garage i garagelängan på Rundellsgatan och
där förvarar de sina maskiner, verktyg med mera.
– Vi håller på med en
brottsplatsundersökning
och får se vad den leder
till, säger Dan bengtsson,
stationschef i Tomelilla.

TOMELILLABYGDENS FÖRSAMLING

To 6 september –12 Middagsbön med sopplunch,
Församlingshemmet.
Sö 9 september – 11 sammanlyst gudstjänst på Stortorget i Malmö. 18 Gudstjänst Tomelilla kyrka, Svensson.
Må 10 september – 13.30 Tryde syförening träffas
hos Clary H.
Ti 11 september – 9.30 – 11.30 Ankis tisdagscafé
på Hantverksgården
To 13 september är pastorsexp. stängd pga utbildning
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Dödskallefjäril. Den här vackra dödskallefjärilen har Lennart Bengtsson fotat hemma i sin trädgård. Den kan bli hela
13 centimeter mellan vingspetsarna, den här är 11,5. Fjärilen
är vår största nattfjäril och inte speciellt vanlig.


Tomelilla

Soppluncher
tillbaka

■■ Det är säkert många som

saknat soppluncherna i
församlingshemmet i sommar, men nu är det dags
igen. På torsdag, den 6 september klockan 12, står det
uppdukat. Och sedan fortsätter dessa soppluncher
med middagsbön varan-
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Foto: Lennart Bengtsson

nan torsdag på samma tid
och samma plats.
Tomelilla

Bilmarodör har
repat lacken

■■ En bil parkerad på en ga-

ragenedfart till en villa på
Lindesborgsgatan har fått
hela högra sidan repad av
någon som använt ett vasst
föremål.
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