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WWW.ACR I PLAN.SE TEL 0411-169 11

TÄNK PÅ MILJÖN, ANLITA DET 
LOKALA BRANDSKYDDSFÖRETAGET.

FRIENDS HAR ETT 90-KONTO, POSTGIRO 90 05 27- 3, OCH GRANSKAS AV SVENSK 
INSAMLINGSKONTROLL SOM TRYGGAR ATT PENGARNA GÅR TILL RÄTT ÄNDAMÅL.

Hjälp oss att få fler att ta ställning mot mobbning.

Vems sida väljer du?

SMS:a FRIENDS till 72980 för att skänka 
20 kronor till Friends arbete.

musiken störde knallarna
Musiken ett nytt marknadsinslag 
i Lövestad. Alla gillade det inte.

➜ sjöbo� · A12

delad pott i hett höstderby
Sen kvittering räddade Tomelil-
la borta mot Brantevik/Rörum.

➜ spo�rt · C2

”jag skickade in ett  
bidrag förra året som jag 
lade ner jättemycket krut 
på. då fick jag inget pris 
och blev lite besviken.”
Simon telg från österlengymnasiet vann 
däremot årets novelltävling och fick priset  
i samband med Bokens dag i Skillinge.  A9

nu går det att läsa sidorna
I dag publicerar vi de fyra 
sidor från lördagstidningen 
som blev oläsliga på grund av 
dåligt tryck. 

ystAd · A4 

så här blir
framtidens
Köpingebro
Tio våningar höga hus och 
låga ateljéer vid ån. Två av 
planerna på hur Köpingebro 
ska växa under de komman-
de 30 åren.

SKådeSpeL föR ALLA
brösarp. I sann Hollywoodanda står ortsskylten i sluttningen när Brösarpsdagen arrangeras. förutom byarnas  
populära dragkamp fick publiken möjlighet att titta närmare på yxkastning, grässlalom (som Håkan Bengtsson glatt 
prövade på) och veteranutställning. öltält, ank-race och god mat var andra trivsamma nöjen under dagen.

 Vädret

Andra
hållet!
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19 ungdomar 
ute på praktik

ArbetsmArknAd

Tomelilla
Startskottet har gått 
för Tomelillas Kompe-
tensare 2.0. I måndags 
började 19 ungdomar 
sin introduktion inför 
praktiken.

– Det har gått jätte-
bra. Intresset har  
varit stort från både 
ungdomar och företag, 
säger Hannah Olsson, 
projektledare för sats-
ningen.

32 arbetslösa ungdomar 
ville vara med. 19 av dem 
har tagits ut av en jury.

Dessa 19 ska nu under 
sex veckor framöver utbil-
das i teambuilding, före-
tagskunskap, arbetsmiljö 
och friskvård. 

Kommunen håller dess-
utom i en kurs i hur man 
kan göra karriär på arbets-
marknaden.

Parallellt med kurser-
na matchas ungdomarna 

mot olika praktikplatser.
– Vi har särskilda 

matchare som fått vars 
fem ungdomar att matcha 
mot en praktikplats, berät-
tar Hannah Olsson.

många har visat intresse
Många företag har visat 
intresse för att ta emot 
Kompetensare.

– Det är cirka 30 företag 
som hört av sig. Dessutom 
har vi flera företag som vill 
komma till oss och berätta 
om sin arbetsplats för de 
unga.

Moroten för företagar-
na är att de under prak-
tikperioden som är mel-
lan 6 och 12 veckor får 
chans att testa den arbets-
sökande. 

Under den tiden är det 
Arbetsförmedlingen som 
betalar ersättningen. 

– Dessutom är det unga 
människor med låg arbets-

givaravgift. Ungdomarna 
har också förberetts för 
praktiken genom de ut-
bildningar de gått.

För ungdomarna är vin-
sten att de kanske får ett 
jobb.

– Företaget måste inte 
anställa efter praktikpe-
riodens slut. Vårt mål är 
dock att 60 procent av 
ungdomarna ska ha ett 
jobb. I andra kommuner 
som kommit igång tidi-
gare än Tomelilla har man 
nått det målet med god 
marginal.

De ungdomar som inte 
får jobb har dock inte kas-
tat bort sin tid.

– Ungdomarna får ju 
en erfarenhet oavsett om 
det mynnar ut i en anställ-
ning.

Folkbildning  
är till för alla
Tomelilla
”Tomelilla Föreläs-
ningsförening har till 
syftemål, att genom 
anordnandet av popo-
lära föreläsningar be-
reda allmänheten och 
särskildt den kroppsar-
betande befolkningen 
inom samhället tillfälle 
till inhemtande af all-
männyttiga kunska-
per.”

– Så stod det i våra stad-
gar för 110 år sedan, säger 
ordförande Margit Nässil, 
de är ändrade sedan tio år 
tillbaka. Nu är det, som sä-
kert alla förstår, inte den 
kroppsarbetande befolk-
ningen som står i fokus, 
vi vänder oss till alla. Men 
det är fortfarande i folk-
bildningens tjänst.

Föreläsningsföreningen, 
har som de flesta förening-
ar, en budget som inte har 
möjlighet att bekosta och 
bjuda in Nobelpristagare. 

YA-redaktör
Å andra sidan, varför gå 
över ån efter vatten. Tis-
dagen den 2 oktober gäs-
tar Ulf Mårtensson Före-
läsningsföreningen och 
berättar om hur det är att 

vara lokalredaktör och om 
sin bok; Hasse och Tage på 
Österlen. 

Den 17 november kom-
mer församlingspedagog 
Anna-Lena Weberup och 
berättar om sin resa med 
Transibiriska järnvägen.

till jul
I lagom tid före jul är det 
Lena Alebos och Bodil 
Flinks tur. Rubriken på 
deras föreläsning är Kring 
ett julbord på Österlen 
1850. Lena Alebo är som 
bekant intendent och Bo-
dil Flink assistent på Öst-
erlens museum.

– Vi tycker att fått ihop 
ett bra program, säger 
Margit Nässil och Anita 
Wicklund som är fören-
ingens kassör.

Intresset att engage-
ra sig i Föreläsningsföre-
ningen har nästan helt 
ebbat ut. 

I dag består styrelsen av 
två personer, Margit Näs-
sil och Anita Wicklund. 
De skriker alltså efter nya 
medlemmar. Förening-
en har för övrigt ett nära 
samarbete med Tomelilla-
bygdens församling.

– Vi håller alltid till i för-

samlingshemmet och bör-
jar alltid klockan 19, säger 
Margit Nässil och det är 
Susanne Kristersson, för-
samlingens husmor, som 
bakar det goda kaffebrö-
det, jag tror faktiskt det 
finns de som kommer bara 
för att njuta av det.

Föreläsningsföreningen, 
det vill säga styrelsen, be-
stod länge av bara herrar. 
Jutta Andrén var den för-
sta kvinnan i styrelsen.

Olika bidrag
Föreningen får årligen 
5 000 kronor i bidrag av 
kommunen, plus en nätt 
summa av Region Skåne 
för att hålla liv i verksam-
heten. Regionen har nu 
föreslagit att föreningen 
söka sponsring i”stället för 
det bidrag den får.

Föreläsningsföreningen 
har alltid fri entré och fika 
till självkostnadspris. Års-
medlemskapet är 75 kro-
nor och 100 kronor för en 
familj.

FöreläsningsFöreningen

Göran Sjöström jublar efter en hård kamp mot Maglehem. Att Lökaröd sedan åkte ut hängde man inte läpp över. Foto: Anette SjöStrAnd

Eljaröd drog hem som vinnare

BröSarpSdaGen

Lycka är att köra minitraktor. Lukas Flinck från Brösarp säger att 
tjusningen handlar om ljudet.

Med flaggan i topp och bynamnet på backen i sann Hollywood-
anda njöt besökarna tävlingar, god mat och olika aktiviteter.

TexT: emma 
Lawesson
emma.lawesson 
@ystadsallehanda.se

TexT:  
LoLLo Bark
lollo.bark 
@ystadsallehanda.se

Förutom ank-race, tombo-
la och öltält fanns det mas-
sor för besökarna att prova 
på och under dragkampen 
var publiken helt med på 
noterna. 

 Med lagen Brösarps ung-
domar, Sillaröd, Brunns-
vik, Bertilstorp, Brösarp 50 
plus, Eljaröd, Maglehem 

och Södra Lökaröd var 
kampviljan på topp under 
de fyra kamperna.

– Kom igen då, ropar  
Göran Sjöström och coach 
för Södra Lökaröds lag, för 
fulla muggar.

Det stod klart efter de in-
ledande kamperna att den 
ena sidans gräsunderlag 

var mer fördelaktig än den 
andra, men vad gjorde väl 
det när man singlade slant 
om placeringen.

– Det är faktiskt så stor 
skillnad att det inte är 
sant. Jag måste säga att det 
är ganska så kämpigt att 
dra fast kul, konstaterade  
Else-Marie Sjöström, fru till  
lagets coach. 

På egen risk
En bit bort kunde besö-
karna testa yxkastning 
på egen risk. Lina Gus-
tavsson från Skövde säger 
att hon själv blev medlem 
i Österlens yxkastare Brö-

Brösarp. Någon anlände i frack, andra på 
motorcykel och om det var shortsväder 
eller dags att dra på sig höstjackan tvis-
tade de lärde. Dragkampen var dock utan 
tvekan Brösarpsdagens höjdpunkt.



Tomelilla
Redaktionen i Tomelilla: Centralgatan 9, 273 30 Tomelilla 
E-post: red.to@ystadsallehanda.se. Fax: 0417–143 53
Reportrar: Jenni Dahlgren 0417–125 86, Lollo Bark 0417–125 87. A11YSTADS ALLEHANDA

måndag 10 september 2012

Göran Sjöström jublar efter en hård kamp mot Maglehem. Att Lökaröd sedan åkte ut hängde man inte läpp över. Foto: Anette SjöStrAnd

Eljaröd drog hem som vinnare

BRöSaRpSdaGEn

Lycka är att köra minitraktor. Lukas Flinck från Brösarp säger att 
tjusningen handlar om ljudet.

Att svinga en yxa kräver sin man eller kvinna. Mattias Johansson 
har det rätta greppet.

Bli en hjälte!

PG 90 15 04 -1bris.se

Vi på BRIS har öppet 365 dagar om året så att alla barn och unga kan få 
prata med en vuxen som lyssnar. En del hör av sig till oss för att de vill 
prata om något och vara anonyma, andra har inga kompisar att leka med 
och några kommer från en dysfunktionell familj och behöver hjälp utifrån. 
Hos oss jobbar 600 hjältar frivilligt med att svara i telefon, mejl och chatt. 
När du skänker 50 kr blir du också en av våra fina vardagshjältar!

Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr till BRIS verksamhet.

sarp för ett drygt år se-
dan.

– Min pappa blev nord-
isk mästare 2010 och vann 
även i Finland i år, så det är 
kanske inte så konstigt att 
jag blev sugen på att tes-
ta. Jag är inte i hans klass 
ännu, säger Lina Gustavs-
son, med ett leende.

Roliga maskiner
Någon som i stället valde 
att testa grässlalom är Hå-
kan Bengtsson från Mag-
lehem.

– Jag kan åka skidor och 
det var roligt att pröva på det 
här sättet. Jag kommer nog 

att åka till Brösarps skid-
backe i vinter, säger han.

Veteranutställningen är 
ett annat uppskattat in-
slag. Lukas Flinck från 
Brösarp åker runt på en 
slags minitraktor med ett 
nöjt leende.

– Det är roligt med ma-
skiner och jag har en egen 
med på utställningen, upp-
lyser han.

Byängen är den perfekta 
platsen för publika arrang-
emang och det fanns ett 
stort antal utställare som 
sålde allt från äpplen, bröd 
och pumpor till snapp-
hanekortlekar och oljor.

– Min kortlek är faktiskt 
en storsäljare i Belgien, sä-
ger Caroline Sellgren, som 
även säljer presentkorgar 
vid sitt bord.

Dagen avslutades med 
att Eljaröd lyckades dra 
sig till seger. Därmed kan 
de låta skylten om regeran-
de mästare hänga kvar tills 
nästa år.

TexT: Jenni 
Dahlgren
jenni.dahlgren 
@ystadsallehanda.se

FoTo: aneTTe 
SJöSTranD
anette.sjostrand 
@ystadsallehanda.se




