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brösarp
I maj invigdes Brösarps 
ur- och skurförskola, 
Skogsmusen, men då 
saknade förskolan fint 
tak på sitt vindskydd.  
Men med hjälp av enga-
gerade och naturintres-
serade föräldrar är det 
gröna taket snart klart.

– Halva taket är färdigt, 
säger Fabian Rimfors som 
planterat sedumplantor på 
taket. 

– Nu skulle jag också vil-
ja ha gul och vit fetknopp 
och lite andra fetbladsväx-
ter att blanda vedumplan-
torna med.  Just nu är det 
många som höststädar i 
sina trädgårdar och det 

kanske finns några av dem 
som skulle kunna tänka sig 
att skänka plantor.

Den här satsningen som 
görs för att förgylla tillva-
ron för barnen på försko-
lan görs genom projektet 
”Brösarp – med naturen 
som lockbete” som Fabian 
är projektledare för.

Vill visa naturen
Genom projektet vill Brö-
sarps byagille visa att den 
natur Brösarp kan erbju-
da, besökare och de redan 
bofasta, har allt man kan 
önska sig. Mer än bara Brö-
sarps backar.  

Projektet ”Brösarp- med 
naturen som lockbete” 

syftar till att förändra ål-
dersstrukturen i Brösarps-
bygden. Byagillet hoppas 
på en ökad inflyttning av 
barnfamiljer och tror helt 
enkelt att naturen i och 
runt Brösarp och det fri-
luftsliv som miljön kan er-
bjuda är starkt bidragan-
de till den livskvalitet som 
många barnfamiljer söker 
när de letar ny bostadsort 
på landsbygden.Projektet 
drivs av Brösarps byagille 
tillsammans med Leader 
Ystad-Österlenregionen. 

Bybor eller andra som 
vill skänka växter kan kon-
takta Fabian Rimfors.

LoLLo Bark
lollo.bark@ystadsallehanda.se
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Fabian Rimsfors håller på att plantera serumplantor på det så 
kallade gröna taket till förskolans vindskydd i Brösarp. Men 
han behöver fler plantor. Det saknas gul och vit fetknopp och 
andra fetbladsväxter. Och nu vädjar han till snälla människor 
som har plantor att skänka. Foto: Malin RiMFoRs

Fetknopp ska täcka tak
Ur- och skUrförskola

Bullermätning 
underkänns av
Naturvårdsverket

– Den senaste mätning-
en som gjordes i augus-
ti av Human miljö visade 
att bullernivån var under 
gränsvärdet. Men vi ville 
ändå fortsätta mätningarna 
med en frekvensanalys, sä-
ger miljö inspektör Jon Hall 
på Ystad-Österlens Miljö-
förbund. 

En frekvensanalys gör 
man för att konstatera om 
det finns en avvikande ton 
i bullret. Om så är fallet 
skärps kraven på buller-
nivån.

– Resultatet från den 
frekvensanalys som gjor-
des i augusti, skickades till 
bullerexperter på Natur-
vårdsverket. Och nu har vi 
fått svar därifrån och fått 
veta att de har funnit ett 
par brister, säger Jon Hall. 

– Det handlar om vilket 
filter Human miljö har an-
vänt vid mätningen, i vil-
ken vindriktning den är 

gjord och hur de ansvariga 
gjort uträkningen för att få 
fram det resultat som re-
dovisats.  Naturvårdsver-
ket får svar på de frågorna 
i veckan.

Inte trovärdigt
Grannarna till det aktuella 
lantbruket i Kverrestad är 
missnöjda med det arbete 
Human miljö har gjort, de 
anser inte att det är trovär-
digt. 

Därför har de, på egen 
bekostnad, anlitat ett an-
nat företag som gjort om 
mätningarna och som vi-
sar på en förhöjd ljudnivå. 
Mätningarna är gjorda vid 
fyra mätpunkter.

I det resultat företaget 
presenterat står det bland 
annat ”av mätresultaten 
framgår en generell förhöj-
ning av ljudnivån vid frek-
vens 160 Hz. Denna förhöj-
ning kan tydligt höras som 

en ton vid alla fyra mät-
punkter. Vid bullerstörning 
upplevs ofta hörbara toner 
som mer störande än buller 
utan toner.”

Om nu Human miljös 
mätresultat visar något 
annat än det företag, Jupi-
ter, som grannarna anlitat 
vad gör ni då? 

– Då får vi ju titta på Ju-
piters mätningar och även 
skicka dem till Naturvårds-
verket. Det kan ju också bli 
fråga om överprövning.

har investerat en miljon
Den lantbrukare som för 
drygt ett år sedan byggde 
de sex silos som grannarna 
anmälde för att hålla en för 

hög bullernivå har efter hot 
om vite på 100 000 kronor 
investerat en miljon kronor 
i bullerdämpande åtgärder. 

Han har byggt in cyklo-
nen som nu står inomhus 
med dubbla ljuddämpare 
för att utblåset inte ska hö-
ras och han har också satt 
upp bullervallar.

Nu väntar miljöförbun-
det på svar från Natur-
vårdsverket och det ska 
komma nu i veckan, utifrån 
det tar de sedan nästa steg.

TexT: LoLLo 
Bark
lollo.bark 
@ystadsallehanda.se

Kverrestad. Sista ordet är ännu inte sagt 
om de bullermätningar som gjorts vid sex 
nybyggda silor på en gård i Kverrestad. 
Grannarna har klagat på ett ihållande ljud 
dygnet runt och begärt en bullermätning. 
Naturvårdsverkets experter, som nu tittar 
på ärendet, är på ett par punkter kritiska 
till hur Human miljö gjort mätningarna. 

störande ljUd från sIlor
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TOMELILLA
Spring i benen och 
mycket energi var det 
i lördags i sporthallen, 
när Tomelilla gymnas-
tikklubb hade sin årliga 
uppvisning.

Det var högt tryck, både 
bland gymnasterna på plan 
och i publiken uppe på läk-
taren, när ett 40-tal barn 
och ungdomar från fyra 
olika träningsgrupper visa-
de nära och kära vad de lärt 
sig under året. 

Inte minst bland de all-
ra minsta barnen, i Bamse-
gruppen, gick det inte att ta 
miste på lekglädjen. Det var 
både röda kinder och stora 
leenden hos de små gym-
nasterna när de rusade fram 
över den uppblåsta mattan. 
Någon passade också på att 
vinka till familjen på läkaren 
under uppvisningens gång.

– De tycker alltid att det 
är alltid roligt att visa för-
äldrarna vad de har lärt 
sig, konstaterar Susanne 
Nilsson, som är en av le-
darna för gruppgymnasti-

ken för lite större barn.
Nytt för i år inom gym-

nastikklubben är kickbox-
ningsträningen. Boxnings-
gruppen visade i lördags 
eftermiddag upp ett sam-
mandrag av ett helt trä-
ningspass med allt vad det 
innebär av armhävning-

ar, situps och löpträning. 
Och sparkar och slag na-
turligtvis, om än mot mju-
ka skydd, så att ingen kom-
mer till skada.

– Det är jättekul. Man får 
ur sig lite ilska, konstate-
rar Elin Malmborg med ett 
skratt.

Hon är en av dem som 
fastnat för den nya trä-
ningsformen.

Kompisen Filippa Sjö-
stad håller med:

– Det är kul att sparka!

TORUN BÖRTZ
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9-18Idag den 30 april  
är kommunhuset 

öppet mellan  
08.00 och 12.00. 

www.tomelilla.se

Trevlig helg
önskar

Tomelilla
kommun!

Fortsatta klagomål 
på buller från silo

– Ägaren har inte vidta-
git en enda åtgärd på åtta 
månader, konstaterar Olof 
Berggren som bor i närhe-
ten.

I 22 år har han och hus-
trun Elisabeth bott i Kver-
restad men förra somma-
ren mulnade horisonten 
för dem när lantbrukare 
Bengt Nilsson uppförde en 
ny anläggning med sex sto-
ra silos nere i dalen. Under 
sommaren och början av 
hösten, när säden ska tor-
kas, förde fläktarna ett ihål-

lande ljud dygnet runt.
– Det hördes in i vårt sov-

rum, det gick inte att sova, 
konstaterar han.

När säden matas in, ge-
nom en så kallad cyklon, 
blir det dessutom extra 
buller.

Flera klagomål
Flera grannar klagade och 
mätningar har visat att 
bullernivån var för hög och 
måste åtgärdas. Enligt be-
slut från miljöförbundet 
skulle bullerbekämpning-

en vara ordnad och en ny 
mätning gjord senast i dag, 
måndag. 

– Verksamhetsutövaren 
har ännu inte inkommit 
med en bullermätning. In-
kommer han inte med en 
bullermätning till den 30 
april kommer miljöförbun-
det att ta upp ärendet till 
direktionsmötet den 21 maj 
för att fatta ett beslut, kom-
menterar Angelica Pers-
son, handläggare på miljö-
förbundet, som i övrigt inte 
får uttala sig i ärendet.

Bullervägg
Bengt Nilsson själv bekräf-
tar att inte gjort någon bul-
lerbekämpning ännu men 
hävdar att han fått dispens.

– Jag har snackat med 
miljöförbundet och fått på 
mig fram till första juli. Då 

ska jag ha kommit in med 
nya mätningar, säger Bengt 
Nilsson.

Att cyklonen ännu inte 
blivit bullerdämpad har en-
ligt Bengt Bengtsson själv 
delvis att göra med hur 
byggsektorn är beskaffad.

– Sådant brukar ta längre 
tid än vad som är sagt, och 
det gör det i det här fallet 
också, säger han.

Tidigare har han också 
talat om en trädplantering 
runt anläggningen, men de 
planerna har ändrats.

– Jag ska bygga en buller-
vägg istället, sådana som de 
har vid motorvägarna. Men 
ingen kan säga mig vilken 
typ av vägg det bör vara, så 
jag måste ta reda på allting 
själv.

TORUN BÖRTZ
torun.bortz@ystadsallehanda.se

Kverrestad. Känslorna var upprörda 
i Kverrestad förra sommaren, när sex 
nybyggda silos togs i bruk. Nu närmar sig 
högsäsongen, men fortfarande har inget 
gjorts för att minska bullret.

FORTSATTA KLAGOMÅL

NEDRABY

Valborg vid 
spettekags-
bageriet

 ■ Som vanligt blir det val-
borgsmässofirande hos TOMELILLA GYMNASTIKKLUBB

Slagkraftig uppvisning

Filippa Sjöstad och Elina Malmborg i närkamp. FOTO: MARK HANLON

Tre gripna för 
att ha skjutit  
på fyllan
TOMELILLA
Natten till i går fick poli-
sen in larm om skottloss-
ning utanför Tomelilla. 
När en polispatrull kom 
till platsen fann de tre 
män som gick omkring 
med hagelgevär och stud-
sare.

När de tre männen 
greps var de så pass be-
rusade att de fick sova ru-
set av sig på polishuset i 
Ystad innan de kunde för-
höras. Polisen misstän-
ker att männen gått runt 
och skjutit i naturen och 
på lyktstolpar. Det finns i 
nuläget inga misstankar 
om att de skjutit mot nå-
gon människa.

De tre männen – 43, 30 
och 29 år gamla – miss-
tänks för vapenbrott och 
allmänfarlig vårdslöshet. 
En av männen har licens 
på vapnen som använts, 
ett hagelgevär och två 
studsare.

– Det finns risk att han 
mister sin licens efter det-
ta. Det tyder på dåligt om-
döme att bete sig så här. 
I vapenlagen finns före-
skrifter om hur man ska 
handskas med sina vapen, 
säger Tenie Ericsson, inre 
befäl på polisen i Ystad.

30-åringen är även 
misstänkt för rattfylleri.

MIKAEL HALLQVIST

SKOTTLOSSNING

TOMELILLA

Man misstänks 
ha slagit sambo

 ■ En Tomelillabo i 40-års-
åldern greps av polisen ti-
digt på söndagsmorgonen 
misstänkt för att ha miss-

handlat sin sambo. Kvin-
nan larmade polisen efter 
att paret kommit hem från 
en fest. Hon berättade att 
mannen blivit aggressiv 
och börjat slå henne, bland 
annat i ansiktet. 

När mannen greps var 

han så pass berusad att 
det inte gick att hålla nå-
got förhör förrän han nykt-
rat till. 

Kvinnan fick skador på 
bland annat hals och kin-
der, men behövde inte upp-
söka sjukhus.

Brita och Gösta Anders-
son vid spettekagsba-
geriet i Nedraby. Det är 
Övraby-Nedrabys byalag 
som står bakom arrang-
emanget och man startar 
klockan 20. Egen pick-
nickkorg medtages.

Ystads Allehanda, måndag 30 april 2012.
Inbrott utan 
spår efter tjuven
Tomelilla
I fredags gjordes ett 
inbrott i en lägenhet 
mitt på ljusa dagen 
i centrala Tomelil-
la. Polisen har gjort 
brottsplatsundersök-
ning men har ännu 
inga spår efter tjuven 
eller tjuvarna.

– Man har brutit upp 
entrédörren och tillgripit 
diverse gods och även om 
vi säkrat några spår så är 
det oklart om det kommer 
att leda någonstans, säger 
Dan Bengtsson, polischef.

En annan husägare har 
anmält att han fått sex ru-
tor krossade mellan den 

21 juli och 21 september. 
Fastigheten är ett som-
marhus och inget verkar 
ha blivit stulet under ska-
degörelsen. 

På Kastanjeskolan och 
Byavångsskolan har cyk-
lar blivit stulna två freda-
gar i rad och trenden med 
att flytta soptunnor höll 
sig även i helgen. Denna 
gång var det Södra Gräns-
gatan som blev utsatt.

– Ägarna hittade sedan 
soptunnorna hos gran-
nen, säger Dan Bengtsson.

Jenni DahLgren
jenni.dahlgren@ystadsallehanda.se

PolIs

20-åring dömd 
till skyddstillsyn
Tomelilla
En man i 20-årsåldern 
har dömts till skydds-
tillsyn för vapenbrott, 
narkotikabrott och 
olovlig körning. Om 
fängelse valts som på-
följd hade det handlat 
om åtta månader.

Det var i slutet på  
december förra året som 
ynglingen åkte fast för att 
ha kört bil utan körkort.  
I augusti i år haffade poli-
sen honom med 76 patro-
ner i fickorna. 

Efter en husrannsa-
kan konstaterades även 
narkotikabrott och det 
är framför allt det senare 
som är huvudanledning-
en till det samlade straff-

värdet. Tingsrätten tyck-
er att det finns anledning 
att sänka straffet eftersom 
narkotikaförsäljningen 
gått till att finansiera det 
egna missbruket. 

Att det inte är första 
gången mannen dömts 
för narkotikabrott talade 
starkt för fängelse, men 
eftersom 21-åringen er-
känt och är beredd att 
underkasta sig behand-
ling väljer rätten att ut-
döma skyddstillsyn med 
särskild handlingsplan 
och övervakning fram till 
våren 2014.

Jenni DahLgren
jenni.dahlgren@ystadsallehanda.se
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