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Oönskade religiösa inslag

Polis

Kyrkans krav
flyttar möte
Brösarp. Tisdagskvällens politikermöte
i Brösarp är med kort varsel flyttat från
kyrkan till skolans matsal. Arrangörerna vill ha en religiöst obunden sammankomst och överrumplades av kravet på
psalm och välsignelse under mötet.
Brösarp har ont om bra
samlingslokaler. Så blickarna föll på kyrkan, när
byagillet i somras började
planera för det politikermöte för allmänheten som
hålls på tisdagskvällen. Det
är den lokal i byn som kan
hantera mest folk, förklarar
byagillets Jerker Ottosson.
Kontakt togs med kyrkans företrädare och alla
var överens om att mötet
kunde hållas där, att det var
trevligt att använda kyrkorummet till annat än rent
religiösa syften.
Inledas med psalm
Fast på måndagen bytte
byagillet plötsligt lokal till
skolans matsal i stället. Bo
Herou, kyrkorådets ordförande och dessutom gruppledare för Kristdemokraterna i Tomelilla kommun,
krävde nämligen att mötet
i kyrkan skulle inledas med

psalm, välsignelse och en
historisk exposé över själva kyrkan. Men att använda en fjärdedel av tiden till
religiösa ändamål kommer
inte på fråga, betonar Jerker Ottosson.
– Vi är noga med att mötet ska vara religiöst obundet, så att alla känner sig
välkomna. Det är uteslutet att kompromissa. Vi
vill inte ha några religiösa
inslag. Det ter sig mycket
märkligt att Bo Herou väljer att göra så här. Det ger
oss inget annat alternativ
än att flytta mötet.
En helig lokal
Bo Herou beklagar byagillets beslut.
– Vi har gått med på att
upplåta kyrkan gratis. Men
vi har sagt att kyrkan är församlingens lokal, en helig
lokal. En kort psalm och
avslutning med välsignel-

sen
är
standard
i Svenska
kyrkan.
Han
slår fast
att den
som har
problem
med det Kyrkan är helig
ska hålla och ska respeksig borta teras för det, anfrån kyr- ser Bo Herou.
kan.
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– Det  Mårtensson /arkiv
här
är
ingen sporthall eller ett
kafé. Det är en kyrka och i
den ägnar vi oss åt att tillbe Gud. Aldrig, aldrig, aldrig att vi skulle ge avkall på
att vi är en kyrka. Om man
är i kyrkan får man nog stå
ut med en psalm och välsignelsen.
Enligt Bo Herou var han
tydlig med detta redan från
början. Jerker Ottosson
hävdar att byagillet insåg
detta först i fredags.
För många roller
På grund av sitt uppdrag
som kyrkorådets ordförande hade Bo Herou inte
tänkt delta i mötet som
kommunpolitiker. För
många roller, menar han.

Ingen annan KD-politiker
har ansett sig lämpad att
ersätta honom i den allmänpolitiska diskussionen.
Skulle bara vara lokal
– Mycket konstigt val, att
han hellre ikläder sig en
roll som kyrkans representant. Kyrkan skulle ju inte
fylla någon annan funktion
än som lokal, säger Jerker
Ottosson.
När mötet nu är flyttat
säger Bo Herou att han kan
tänka sig att vara med.
– Jag har i och för sig
tackat nej till inbjudan.
Men nu har jag ju inte två
roller längre. Så om de har
plats för mig deltar jag gärna.
Politikermötet är tänkt
att reda ut många viktiga
frågor inför framtiden, såsom cykelled till Kivik och
högstadium i Brösarp. Det
pågår klockan 19 till 21.

Text: Johan
Bentzel
johan.bentzel
@ystadsallehanda.se

Träd som varslar om slutet
Tomelilla

Apokalypsen och det
oundvikliga slutet,
eller åtminstone en försmak av vad som komma skall, tar sin början
på Tomelilla konsthall
i helgen.

Johan Bentzel
johan.bentzel@ystadsallehanda.se

Misstänkta
klädtjuvar
anhållna
Lunnarp

Två män greps natten
till måndagen i en bil
fullastad med kläder,
sannolikt stulna ur insamlingscontainrar.
Männen anhölls några
timmar senare.

Männen, 39 och 24 år
gamla, greps mitt i natten efter att ha stoppats
av polis på väg 11 utanför
Lunnarp. Det var en ren
rutinkontroll av männens
polskregistrerade fordon,
uppger Dan Bengtsson,
stationsbefäl vid Tomelillapolisen. Men i bagaget
hittades flera säckar med
kläder.
Allt vanligare
Med största sannolikhet
är kläderna stulna ur insamlingscontainrar, ett
tillvägagångssätt som har
blivit allt vanligare. Ystads
Allehanda belyste problemet så sent som i förra
veckan.

Männen anhölls på
måndagsförmiddagen.
Fler förhör väntar. Enligt Dan Bengtsson är det
oklart om de två misstänkta männen har stulit
kläder ur containrar vid
andra tillfällen och om de
i så fall ligger bakom en
del av de uppmärksammade stölderna i sydöstra
Skåne.
Hör med polsk polis
– Det vet vi inte än. Det
får utredningen visa. Men
det är oerhört svårt att
knyta dem till det. Vi får
höra med polsk polis om
de har varit inblandade i
sådan brottslighet tidigare, säger han.
Kläderna i männens
bil har tagits i beslag och
finns nu hos Ystadspolisen.
Johan Bentzel
johan.benztel@ystadsallehanda.se

Förorenad mark

Vernissage

På lördag klockan 13 är
det vernissage för Åsa Lindsjös utställning Apocalyptic
tree på Tomelilla konsthall.
Det rör sig om skulpturer i
vit stengodslera, i vilka hon
enligt pressmeddelandet
använder sig av det stympade trädet som en metafor för smärta och jagets
demoner, men också som
en ”stark symbol för liv”.
Åsa Lindsjö intresserar
sig för de inre och yttre hot
som människan står inför:
naturkatastrofer, ödeläggelse och det oundvikliga
slutet. Utställningen pågår
till och med den andra december.
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Provtagning
vid gammal
grustäkt
Smedstorp

Nu ser det ut som om
de fortsatta provtagningarna vid Smedstorps gamla grustäkt
äntligen blir av.

Miljöinspektör Christian Walient var på platsen i fredags tillsammans
med representanter för
tekniska förvaltningen
och det anlitade provtagningsföretaget, Sweco.
Provtagningarna ska gö-

Brösarp

Bibliotek
nyöppnar

Åsa Lindsjö gör sina skulpturer i lera. Arbetet sker helt intuitivt. I Tomelilla visas apokalyptiska träd i vit stengodslera.
Foto: Pressbild

■■ Efter att ha varit
stängt en tid slår Brösarps bibliotek åter upp
dörrarna måndagen den
29 oktober. Besökarna
möts då av renoverade,
mer lättöverskådliga och
tillgänglighetsanpassade lokaler. Öppningsdagen håller biblioteket
öppet klockan 10–12.30
samt 15.30–18.30.

ras antingen i denna eller
nästa vecka.
– Jag frågade aldrig när
vi ska få resultatet. Så fort
som möjligt, hoppas jag,
säger Christian Walient.
Det var efter en lastbilsolycka på platsen som även
gamla föroreningar upptäcktes, sannolikt från när
den tidigare grustäkten
1988 planades ut med förorenade fyllningsmassor.
Johan Bentzel

