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22-åring inför rätta för 
bedrägeriturné i sydöst
22-åringen är åtalad för bedrägerier där han fått ut varor för nästan en 
kvarts miljon kronor. Affärer i Ystad, Simrishamn och Sjöbo är drabbade. 

Bitsk hund gick till ny attack
Trots att ägaren fått restriktioner 
fortsätter hunden att attackera.

➜ simrishamn · A19

Brandstation blev bostad
Ola Nilsson har byggt en lägenhet 
i Löderups gamla brandstation.

➜ ystad · A10

ansiktslyft för skidbacken 
Alnarpsstudenter förlänger liften 
och röjer sly i Brösarps skidbacke.

➜ tomelilla · A20

toppnamn från Blentarp
Sofia Damm (KD) har stor chans 
att hamna i riksdagen nästa år.

➜ sjöBo · A23

simrishamn · A13

En dag i dEt nya landEt

fo
to

: a
n

et
te

 s
jö

st
r

a
n

d

hammenhög. ”Ronaldo”! Det nya smeknamnet får sjuårige Avdi Ramushi från Makedonien att le. Han är en av de asylsökande som för några veckor  
sedan flyttade in på den nya flyktingförläggningen i Hammenhög. Det är den stora flyktingströmmen från inbördeskrigets Syrien som kraftigt ökat beho-
vet av boenden i år. På Österlens hotell får några av dem en fristad och kanske en chans att börja om igen. YA följde livet på förläggningen under en dag.

... finns Hemrex! Och tur är väl det! Vi ger dig chansen att koppla av från allt 
det tråkiga när hemmet ska storstädas - framförallt när man ska flytta.
Vår kunniga personal sköter detta till dig medan
du ägnar dig åt det viktiga i ditt liv - eller bara 
kopplar av med dina nära och kära. 
Varför vänta? 

När du själv inte vill eller hinner STORSTÄDNINGFLYTTSTÄDNING

För mer info, ring 020-721 721  eller besök vår hemsida: www.hemrex.se

www.rohlinsmarkis.se

SOLSKYDDSLÖSNINGAR FÖR HEM & KONTORSMILJÖ!

Ring för prisuppgift 
och hembesök. 
Välkomna!
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Ziva Zelic från Slovenien 
drar på sig arbetshand-
skarna och tittar upp mot 
backen, där en av hennes 
kursare rullar ihop skidlif-
tens 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 till-
bringar den här veckan tre 
dagar i Brösarp. Besöket är 
en del i en kurs om kultur-
arv.

– Jag tycker det är jätte-
viktigt att man använder 
kulturarvet i utvecklingen 
och att det inte blir något 
som säger stopp, konstate-
rar läraren Anna Peterson.

Kursen är teoretisk men 
hon tycker det är viktigt att 

studenterna kommer ut 
och får se vad landskapsar-
kitektur handlar om i prak-
tiken.

– Och det är viktigt att 
de förstår hur mycket eld-
själar faktiskt gör. Det får 
de en väldigt tydlig inblick 
i genom Fabian, säger hon 
och syftar på Fabian Rim-
fors, projektledare för byns 
Leaderprojekt och ordfö-
rande i Brösarps Alpina 
skidklubb, som kommer 
bärande på en stor rulle 
nytt rep till liften.

Röja sly
Elevernas praktiska arbe-
te i Brösarp går helt enkelt 
ut på att förlänga liften och 
röja sly i backen inför den 
kommande snösäsongen, 
så att backen blir mer till-
gänglig.

Samtidigt har de till upp-
gift att arbeta fram förslag 
till strategier, som skulle 
kunna göra Brösarp mer 
attraktivt. 

Ziva Zelic vill hitta stra-
tegier för att få bybor i oli-
ka 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 tillgäng-
ligheten spelar stor roll.

– Den här backen, till ex-
empel, säger hon och tittar 
ner. Kan man cykla i den? 
Och var kan man köra läng-
skidor?

Och så fortsätter arbetet 
med den nya liften.

Torun BörTz
torun.bortz@ystadsallehanda.se

Lucior och 
julmarknad 
på Torget
Tomelilla
På söndag är det jul-
skyltningssöndag i 
Tomelilla – vilket inne-
bär både julmarknad, 
extraöppet i butiker 
och som vanligt två 
uppvisningar av årets 
luciakandidater.

Julskyltningssönda-
gen 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 Tomelil-
latradition i bilkortege 
som de stora bilhandlar-
na på orten står för, och 
blir sedan presenterade 
av Thomas Haskel från 
Soffta, innan det är dags 
att sjunga en sång. 

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 för-
rän fredagen den 13 de-
cember klockan 18.30, 
också det på torget.

ulrika Wangel

FolkFest

HemFridsbrott

Hemfridsbrott 
polisanmält 
av kvinna 
Tomelilla
Tre gånger under de tre se-
naste månaderna har dör-
ren varit olåst när kvinnan 
kommit hem från jobbet. 

Vid ett tillfälle har lam-
pan i hallen varit tänd. 

Eftersom den unga kvin-
nan varit helt säker på att 
hon låst och släckt har hon 
gjort en polisanmälan om 
hemfridsbrott.

Polisanmälan

Granne bröt  
mot kontakt-
förbud
Tomelilla
En Tomelillakvinna har 
anmält en äldre granne för 
brott mot lagen mot kon-
taktförbud. 

Den äldre mannen är re-
dan dömd för att ha ofre-
dat kvinnan och har därför 
kontaktförbud. 

Enligt anmälan har man-
nen dock på nytt börjat 
uppträda stökigt och brutit 
mot kontaktförbudet.

bedrägeriFörsök

Bedrägeriförsök 
via sms-lån  
stoppat i tid
Tomelilla
En Tomelillabo har gjort en 
polisanmälan om försök till 
bedrägeri. En okänd person 
försökte ta ett så kallat sms-
lån med hjälp av mannens 
personuppgifter. 

Mannen fick dock infor-
mation om låneansökan 
innan pengarna hunnit be-
talas ut och lånet kunde 
därför stoppas.

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

byutveckling

nya På Poster

Throbäck ny 
familjenämnds-
ordförande
Tomelilla
Familjenämndens ordfö-
rande 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 po-
litiska uppdrag som leda-
mot. Gunnel Andersson 
(M) tar plats i hennes ställe.

Möte på gång om  
att återställa torget
Brösarp
Vilken tidsplan finns det 
för att återställa torget  
i Brösarp och hur ska kom-
munen samarbeta med 
kommuninvånarna om ut-
formningen? 

– Det har gått fyra år sen 
den drastiska ändringen av 
busstrafiken som innebar 
flytt av hållplatsen. När ska 
busshållplatsen återställas 
till torg? undrade Anette 

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 dis-
kussioner pågår med bya-
laget. Vi har redan ett ge-
mensamt möte inplanerat 
och projektet ingår i 2014–
2016 års investeringsplan, 
svarade Björkman.

Fråga

Tomelilla

Lätt motor-
cykel stals

 ■ En lätt motorcykel 
stals natten mellan ons-
dag och torsdag i Tome-
lilla. Ägaren till motor-
cykeln hade lånat ut den 
till sin son, som parke-
rade och låste motorcy-
keln när han kört klart.

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