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cykelled Kivik-Brösarp

Byagille förordar väg 9
Brösarp. Det finns bara en genomtänkt och rimlig dragning av cykelleden Sydostleden mellan Brösarp
och Kivik – nämligen längs väg 9.
Det anser Brösarps byagille som nu
ryter till i ett skarpt formulerat brev
som bland andra skickats till projektledningen, Trafikverket, Region Skåne
och Tomelilla kommun.
Som YA berättat vill aktörerna bakom projektet Sydostleden skapa en cykelled
från Växjö i norr till Simrishamn i söder, till fromma
för bland annat besöksnäringen.
Och på sträckan mellan
Brösarp och Kivik har man
från projektets sida velat ha
en sträckning som skulle gå
nordost om Brösarp, och på
småvägar mot Haväng och

Skepparp och sedan söderut nära havet mot Vitemölle – ett alternativ som
dock länsstyrelsen säger
nej till.
15–20 miljoner
Alternativet att låta cykelvägen följa väg 9 skulle enligt projektet bli för dyrt –
en kostnad på 15–20 miljoner kronor har nämnts.
Och ur projektets synvin-

kel skulle den dragningen
uppskattas av turister som
vill komma nära havet.
Men i Brösarp skulle
många föredra en cykelväg
längs väg 9. Nyligen föreslog Brösarpsbon Birgitta
Vitestam-Blomquist i bland
annat YA möjligheten till
samfinansiering med näringslivet.
Vackraste vägen
Och det är också en av de
olika möjliga källor till ytterligare finansiering som
tas upp i en skrivelse som
Brösarps byagille nu skickat till bland annat projektledningen, Trafikverket och
kommunerna Tomelilla och
Simrishamn.
I brevet konstaterar byagillet att väg 9 mellan Brösarp och Kivik har utsetts
till Sveriges vackraste väg,
med en attraktiv rastplats

9 är närmsta vägen mellan
Brösarp och Kivik och även
backarna är en turistattraktion, påpekar byagillet.
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vid Brösarps backar. Men
samtidigt är vägen ”fullständigt livsfarlig” att cykla med, påpekar byagillet
med hänvisning till att det
inträffat en hel del olyckor
på sträckan ifråga genom
åren.
Och turister kommer att
fortsätta riskera sin säkerhet genom att cykla på väg
9 även om det skyltas en cykelled närmare havet – väg

Inte bara sommar
Andra argument för en
dragning längs väg 9 är enligt byagillet det som många
gånger tidigare tagits upp –
att leden då skulle kunna utnyttjas av lokalbefolkningen
också, och inte enbart för
sommarturism.
Och om cykelvägen inte
dras längs väg 9 missgynnas också ett stort antal företagare inom just turistnäringen, påpekar byagillet i sin skrivelse – allt från
cykeluthyrare, matbutiker
och apotek till konsthallar,
över nattningsställen och
tankställen.
Byagillet vill också att
även Tomelilla kommun,
som hittills stått utanför ar-

betet med Sydostleden, tar
aktiv del i projektet, och att
projektet inleder en dialog
med näringslivet i Brösarp
och även byagillet.
Pellnäs
Bo Pellnäs är ordförande i
byagillet.
– Vi har ju försökt arbeta för det här länge. Vi vill
också vara med i beslutprocessen – det som kommunalrådet Magnus Björkman
föreslog nyligen med att
kombinera cykelleden med
att gräva vattenledning lät
ju väldigt positivt.
Enligt Bo Pellnäs ska man
nu inom kort från byagillets
sida träffa både Magnus
Björkman (M) och Torgny
Larsson (S) för en dialog.
Text: Ulrika
Wangel
ulrika.wangel
@ystadsallehanda.se
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Matematikens hopp 2013

sammanträder den
23/4-2013 kl. 19.45
Kverrestads Bygdegård
Ärenden: Se anslagstavlan
Ordföranden

To 18 april – 12 Middagsbön med sopplunch,
Församlingshemmet.
Sö 21 april – 10 Mässa Ullstorp kyrka, Hellemarck.
18 Gudstjänst Tomelilla kyrka, Annakören medverkar,
Hammarbäck.
Svensson.
Ti 23 april 9.30 – 11.30 Ankis tisdagscafé på Hantverksgården. 19 Scoutgudstjänst Tomelilla kyrka, Svensson.
On 24 april – 14.45 Gudstjänst Skogsdungen.
___________________________________________________

Isak Åberg - med skolkamraterna Ebba Roach, Simon Hansson, Isak Åberg, Felicia Didriksson, samt lärare Lukas Lennartsson i
bakgrunden - fick alla rätt på årets tävling i kängurumatte.
Foto: Hanna F.Ellborg

Full pott för andra gången

Tomelilla

Hur många par av tvåsiffriga positiva heltal
har differensen 50? Eller hur lång är sträckan
från Mary till Benny?
Det är två av årets frågor i den internationella
tävlingen kängurumatte. Isak Åberg lyckades
få full pott för andra
gången.

Det var i fyran som Isak
Åberg lyckades få alla rätt
på kängurumatten, tävlingen som har omkring sex
miljoner deltagare världen
runt. I år blev det jackpott

för Isak igen, med 84 rätt av
84 frågor.
– Jag är väl rätt bra på matte eller nåt, säger Isak Åberg
från årskurs 6 på Byavångsskolan, med ett snett leende.
Hans kusin Gabriel
Åberg går i årskurs 3 och
även han tog hem segern
i sin åldersklass eftersom
han hade högst poäng
bland Tomelillas skolor.
Stolt lärare
– Det var kul, säger Gabriel
Åberg, som dessutom hoppat upp en klass.
Tillsammans med Ebba

Roach, Felicia Didriksson
och Simon Hansson har
alla placerat sig bland de
tre bästa inom respektive
årskurs fyra–sex, och matematiklärare Lukas Lennartsson är mäkta stolt.
– Det är roligt att det går
bra för eleverna och vi brukar vinna, men förra året
gick det inte lika bra så nu
har vi lärt oss att vi måste träna, säger Lukas Lennartsson.
I maj ska skolchefen dela
ut diplom i samband med
att de andra ländernas resultat avslöjas. Då håller

Byavångsskolan ett extra
öga på vänorterna i Litauen och Polen.
– De brukar tyvärr vara
vassare än vi så det fungerar lite som en morot för
oss att bli bättre, säger Lukas Lennartsson som också
håller i skolans nya vetenskapsprofil.
Men innan dess delar förstås Byavångsskolan ut ett
eget pris till sina duktigaste elever.
– Det brukar bli biobiljetter eller något, så vi får se,
säger Lukas Lennartsson.
Jenni Dahlgren

Ti 23 april – on 24 april är Pastorsexpeditionen
stängd pga utbildning.

