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Tävlingar

Brottsstatistik

Sportig helg
i Brösarp
och Tranås

Färre brott
anmäldes
under 2012
Tomelilla. Antalet anmälda stölder
minskade markant under förra året.
Större polisnärvaro och färre aktiva
återfallsförbrytare ser polisen själv som
ett par av orsakerna.
– Förra året var ett väldigt
bra år generellt sett, konstaterar Dan Bengtsson, polischef i Tomelilla.
1 236 brott anmäldes
inom Tomelilla kommun
under förra året, enligt preliminär statistik från Brå,
Brottsförebyggande rådet.
Det är en kraftig minskning
jämfört med året innan, då
antalet anmälningar var
ovanligt många. Men även
sett över en femårsperiod
har antalet anmälningar
minskat.
Stölder minskar
Förklaringarna är flera. I
vissa fall handlar det om att
färre brott faktiskt begås,
i andra fall kan det vara
människors benägenhet att
anmäla som minskat.
Den allra tydligaste trenden är dock att antalet an-

mälda stölder minskat och
det är en typ av brott som
de flesta anmäler.
– Man vill ju förklara
det med att polisen blivit
mera närvarande. Vi har
varit ute mer sedan polisstationen öppnade i Tomelilla 2010. Man vill ju tro att
det har påverkat, säger Dan
Bengtsson.
Mopeder
En typ av stölder som minskat särskilt mycket är mopedstölderna. 2011 anmäldes 30 stölder, i fjol endast
3. Här menar Dan Bengtsson att det är polisens arbete som gett resultat.
– Under 2011 fanns en liten grupp ungdomar som
var ute och stal mopeder
som de sedan slaktade. Den
gruppen har vi kommit till
rätta med.
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Han påpekar dock att andra, samverkande faktorer
kan spela en roll när antalet stölder minskar. Som att
välkända återfallsförbrytare kanske avtjänat fängelsestraff under den aktuella
perioden eller att medelåldern i kommunen ökar.
– Stölder begås oftast av
ungdomar och av vaneförbrytare, konstaterar han.
Osäkra knarkbrott
Att antalet anmälningar
om narkotikabrott också
minskade ser han däremot
inte som något positivt. Det
är en typ av anmälningar
som oftast är resultatet av
polisens spaningsarbete.
– De flesta narkotikabrottslingar tas av den gemensamma spaningsgrup-

Brösarp

Det pågår mycket vintersportande för tillfället och under några
dagar ska en rad aktiviteter klaras av i Brösarp och Tranås. Vad
sägs om ny hockeyskola, hockeyderby,
barnens Vasalopp och
Österlenmästerskap
på skidor?

pen, som servar fem kommuner. Resultatet är därför
beroende av var de lagt sina
resurser under året.
Fler miljöbrott
Ett område där trenden däremot är den motsatta är
miljöbrotten. Även om antalet anmälda brott är ganska litet, 22 stycken, kan
man utläsa en stadig ökning de senaste åren.
– Jag tror kanske att Miljöförbundet blivit lite mer
på hugget, därför upptäcker de också fler brott, som
de sedan anmäler till oss,
menar Dan Bengtsson.
Text:
Torun Börtz
torun.bortz
@ystadsallehanda.se

Fakta/Antalet anmälda brott
■■ Sexualbrott
■■ Stölder,inbrott
■■ Narkotikabrott
■■ Miljöbrott
■■ Totalt alla brott

2008

2009

25
15
662
608
82
36
10
18
1 578
1 492
Källa: Brottsförebyggande rådet

2010

18
617
125
13
1 389

2011 2012

11
14
667
431
147
77
19
22
1 741 1 236

På lördag den 26 januari
drar Brösarps hockey- och
skridskoskola, med stöd
av Tre kronor, i gång. Man
startar klockan 10 för att
öva, träna, spela och leka
med eller utan puck under ett par timmar.
Alla flickor och pojkar
mellan åldrarna 6 till 12
år, och som kan stå på ett
par skridskor själva, är
välkomna och skolan är
gratis. Det är dock obligatoriskt med hjälm och
man kan ta med sig en
klubba till ishockeyrinken
vid Brösarps skola.
Kvällen innan, på fredag den 25 januari, är det
rafflande hockeyderby
mot grannbyn Maglehem
klockan 18.
Under fredagen åker
även Brösarps skolbarn
lilla Vasaloppet. Det är
tredje året man åker loppet. Som vanligt är det
Andrarums IF tillsammans med skolans lärare
som jobbar för att stimulera till längdskidåkning.
Klubbmästerskap
Andrarums IF bjuder också in till klubbmästerskap
samt Österlenmästerskap
på skidor på lördag om
det inte blir snöbrist. Anmälan, som kostar 50 kro-

nor ska ske till Lise Svensson eller på AIFs hemsida och första starten går
klockan 11 på ängarna utanför Skåne Tranås.
– Vi har redan 25 till
100 anmälda och vi räknar med att det blir fler
än de förra åren med tanke på hur många som är
ute i spåren, säger Lise
Svensson.
Banorna varierar mellan 6,5 till 13 kilometer och det finns klasser
för alla åldrar. Man bjuder också på dricka, bulle samt korv med bröd
till alla deltagare och en
del skänkta priser lottas
ut. Vill man ha hjälp med
vallning gäller det att vara
ute i god tid.
Lise och Göte Svensson har två sträckningar,
en på åtta kilometer och
en på tre kilometer, och
sedan förra helgen har
minst 150 personer varit
ute och åkt skidor.
Halva loppet
Bland idrottsföreningens
medlemmar ska fem herrar och två damer köra Vasaloppet, en herre och en
dam köra Halvvasan. En
dam ska köra Öppet spår
och tre herrar och fem damer åka Kortvasan.
– Det är också lite fler
än vanligt, säger Lise
Svensson.
Det gäller att passa på
för nästa vecka ska det bli
mildare igen.
– Blir det tö går det väldigt snabbt för snön att
försvinna, det märkte vi
när det var snö i december.
Jenni Dahlgren

Opinionsbildare

Berlin nominerad
till Skåneettan
Skåne Tranås

Daniel Berlin, som driver Tranåskrogen med
samma namn, kan få
pris som Skånes mest
inflytelserika opinionsbildare.

På torsdag offentliggörs
listan över Skånes mäktigaste opinionsbildare och
Skåneettan ska koras. Den
som får titeln ska ha stort
inflytande över den skånska dagordningen och vara
en person som efter sina
förutsättningar har fått opinionsmässigt genomslag.
Daniel Berlin är nominerad i klassen näringsliv. Det får han bland an-

nat för att krogen fått särskilda rekommendationer
av branschorganisationen
The Worlds 50 Best Restaurants. Krogen är också
den tredje någonsin att få
maxpoäng i DI Weekends
krogtest.
Valt ut fem
Skåneettan tas fram genom
ett öppet opinionsförfarande, en första gallring av juryn och slutligen ranking
av allmänheten respektive
juryn. Av de nominerade
har Skåneettans jury valt ut
fem personer i varje kategori och kategorierna går under benämningarna gräs-

På torget 10-13
Gamla & nya kunder hälsas
välkomna på det nya året!

Daniel Berlin är nominerad
som viktig opinionsbildare.


arkivFoto: Mark Hanlon

rot, kultur, media, näringsliv och samhälle och politik.
Hela tävlingen arrangeras av Aspekta, ett pr-konsultföretag med säte i Malmö.
Jenni Dahlgren

To 24 januari – 12 Middagsbön med sopplunch i
Församlingshemmet
Sö 27 januari - 10 Mässa Tomelilla kyrka
Hammarbäck, Tryde vokalensemble medverkar.
Ti 29 januari - 9.30-11.30
Anki´s café Hantverksgården
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