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Brösarp

Tre gånger under de tre senaste månaderna har dörren varit olåst när kvinnan
kommit hem från jobbet.
Vid ett tillfälle har lampan i hallen varit tänd.
Eftersom den unga kvinnan varit helt säker på att
hon låst och släckt har hon
gjort en polisanmälan om
hemfridsbrott.

En Tomelillakvinna har
anmält en äldre granne för
brott mot lagen mot kontaktförbud.
Den äldre mannen är redan dömd för att ha ofredat kvinnan och har därför
kontaktförbud.
Enligt anmälan har mannen dock på nytt börjat
uppträda stökigt och brutit
mot kontaktförbudet.

En Tomelillabo har gjort en
polisanmälan om försök till
bedrägeri. En okänd person
försökte ta ett så kallat smslån med hjälp av mannens
personuppgifter.
Mannen fick dock information om låneansökan
innan pengarna hunnit betalas ut och lånet kunde
därför stoppas.

Familjenämndens ordförande Carola Lindgren (M)
slutade sitt uppdrag i slutet
på oktober. Ny ordförande
blir Anders Throbäck (S)
och vice ordförande Daniel
Persson (M).
Även Lillemor Ramsby
(M) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot. Gunnel Andersson
(M) tar plats i hennes ställe.

Vilken tidsplan finns det
för att återställa torget
i Brösarp och hur ska kommunen samarbeta med
kommuninvånarna om utformningen?
– Det har gått fyra år sen
den drastiska ändringen av
busstrafiken som innebar
flytt av hållplatsen. När ska
busshållplatsen återställas
till torg? undrade Anette

Byutveckling

Thoresson (C) via en fråga
till kommunalrådet.
Magnus Björkman (M) sa
att det varit svårt att hitta
en optimal lösning.
– Jag håller med om att
det tagit lång tid men diskussioner pågår med byalaget. Vi har redan ett gemensamt möte inplanerat
och projektet ingår i 2014–
2016 års investeringsplan,
svarade Björkman.

Folkfest

Lucior och
julmarknad
på Torget
Tomelilla

På söndag är det julskyltningssöndag i
Tomelilla – vilket innebär både julmarknad,
extraöppet i butiker
och som vanligt två
uppvisningar av årets
luciakandidater.

Julskyltningssöndagen i Tomelilla är mer än
bara juliga skyltfönster.
Tomelilla IF ordnar en
julmarknad på Torget,
mellan klockan 14 och
19, och dessutom är det
tänkt att butikerna ska
hålla extraöppet mellan
klockan 15 och 18.
Och som vanligt blir
det två tillfällen att se och
höra kandidaterna till
Tomelilla Lucia 2013 på
Torget, det första klockan
16, det andra klockan 18.
Luciakandidaterna
anländer enligt Tomelillatradition i bilkortege
som de stora bilhandlarna på orten står för, och
blir sedan presenterade
av Thomas Haskel från
Soffta, innan det är dags
att sjunga en sång.

Studenterna på SLU Alnarp hjälper Fabian Rimfors att rensa
bort sly från skidbacken.
Foto: Sprisse Nilsson

Studenter
röjer för
skidåkning
och visioner
Brösarp. De rensar sly och skapar
visioner – på en och samma gång. Från
Brösarps skidbacke vidgar studenterna
från SLU Alnarp sina vyer på flera sätt.
Ziva Zelic från Slovenien
drar på sig arbetshandskarna och tittar upp mot
backen, där en av hennes
kursare rullar ihop skidliftens rep.
– Jag vet inte riktigt vad
jag ska göra än, jag väntar
på order, säger hon med ett
skratt.
20 studenter från SLU
Alnarps masterprogram i
landskapsarkitektur tillbringar den här veckan tre
dagar i Brösarp. Besöket är
en del i en kurs om kulturarv.
– Jag tycker det är jätteviktigt att man använder
kulturarvet i utvecklingen
och att det inte blir något
som säger stopp, konstaterar läraren Anna Peterson.
Kursen är teoretisk men
hon tycker det är viktigt att

studenterna kommer ut
och får se vad landskapsarkitektur handlar om i praktiken.
– Och det är viktigt att
de förstår hur mycket eldsjälar faktiskt gör. Det får
de en väldigt tydlig inblick
i genom Fabian, säger hon
och syftar på Fabian Rimfors, projektledare för byns
Leaderprojekt och ordförande i Brösarps Alpina
skidklubb, som kommer
bärande på en stor rulle
nytt rep till liften.
Röja sly
Elevernas praktiska arbete i Brösarp går helt enkelt
ut på att förlänga liften och
röja sly i backen inför den
kommande snösäsongen,
så att backen blir mer tillgänglig.

Rösta
Och rösta på Tomelilla
lucia kan man göra fram
till måndag 2 december
klockan 18 – röstsedlarna
lämnas in på Eckerlunds,
berättar Annika Nilsson
från luciakommittén.
Kröning av årets lucia
blir det sedan inte förrän fredagen den 13 december klockan 18.30,
också det på torget.
Ulrika Wangel

Ziva Zelic och hennes kurskamrater ser till att liften blir längre inför vintern.
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Tomelilla

Samtidigt har de till uppgift att arbeta fram förslag
till strategier, som skulle
kunna göra Brösarp mer
attraktivt.
Ziva Zelic vill hitta strategier för att få bybor i olika åldrar att mötas och lära
av varandra. Och en bilpool

tror hon skulle kunna vara
ett lyft.
Från Island
Isländska Sigridur Duna
vill ta fram ett nytt och mer
informativt kartmaterial
över trakten, där tillgängligheten spelar stor roll.

– Den här backen, till exempel, säger hon och tittar
ner. Kan man cykla i den?
Och var kan man köra längskidor?
Och så fortsätter arbetet
med den nya liften.
Torun Börtz
torun.bortz@ystadsallehanda.se

Lätt motorcykel stals

■■ En lätt motorcykel
stals natten mellan onsdag och torsdag i Tomelilla. Ägaren till motorcykeln hade lånat ut den
till sin son, som parkerade och låste motorcykeln när han kört klart.

