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FAMILJEGUDSTJÄNST
OCH INVIGNING AV DOPTRÄDET

5 februari kl 14.00 i Tryde kyrka, präst Svensson och Hammarbäck
Konfi rmander och SacrU-kör medv.

Välkomna! Tomelillabygdens församling

Rundelsgatan 6, TOMELILLA

ÖPPET: ons 14-18, lör 11-15 
INLÄMNING AV VAROR:  
tis-fre 9-14,  
samt under butikens öppettider.

VÄLKOMNA PÅ  
NYÖPPNING!

pampig bostad

Kulturhus med  
brokigt förflutet
Tomelilla
Alltid uppmärksamme 
Tomelilabon och skri-
benten Sven-Åke Håcan-
son påpekar med anled-
ning av en artikel i förra 
veckan om N-sports flytt 
till Bangatan att huset där 
affären nu håller till vid 
stationen från början var 
banmästarebostad, inte 
en banvaktsstuga. Och 
det kan man kanske för-
stå, pampig som den är. 
Huset har också en spän-
nande historia som Sven-
Åke Håcanson generöst 
delar med sig av:

”Landsfiskal Oscar He-
derström residerade i hu-
set på 1920- och 30-ta-
let. Därefter kom en pri-
vatpraktiserande läkare 
vid namn Sture Monte-
lin. Tror att doktor Mon-
telin höll på till något år 
in på 1960-talet. Däref-
ter var det Stefangårdens 
kennel som huserade där. 

Man hade hundgård bak-
om fastigheten. Kvinnan 
som förestod rörelsen 
hette Linnea Svensson 
och sonen Stefan, därav 
namnet på kenneln. Jag 
var åren 1965-68 otaliga 
gånger där borta hos Lin-
nea och Stefan och plåta-
de för YA:s räkning. Man 
födde upp papillons (fjä-
rilshundar) och vann ofta 
priser vid utställningar. 
Det skulle dokumenteras i 
ortstidningen. Kring 1980 
kom så Tage Mårtens-
son med sin möbelreno-
veringsfirma dit, och nu 
har väl N-Sport varit där 
fem–sex år? Kring 1980 
kom så Tage Mårtensson 
med sin möbelrenove-
ringsfirma dit, och nu har 
väl N-Sport varit där fem–
sex år.”

Ulf Mårtensson
ulf.martensson@ystadsallehanda.se

I huset där numera N-sport håller till låg tidigare Tages 
möbelrenovering. Från början var det en banmästare- 
bostad. Foto: Bass NilssoN/arkiv

Minkar får bo i etagelägenhet
Tomelilla
Nu kommer minkarna 
vid Välabäckens mink-
farm att få större plats 
och bo i etage.

– Man sätter två burar på 
varandra och så kan djuren 
gå upp och ner genom ett 
hål, förklarar minkfarmare 
Lars Glenmark.

Så fort han får tillstånd 
från länsstyrelsen kommer 
burarna i ett nästan 60 me-
ter långt minkhus att byg-
gas om. De minkar som 

kommer att bo i en tvåvå-
ningsburar kommer där-
med också att få en större 
yta att röra sig på.

– Med de nya burarna 
uppfyller vi de krav på stör-
re yta som Jordbruksverket 
ställer på minkfarmer, sä-
ger Lars Glenmark. Kravet 
börjar gälla 2017.

Att djuren får två våning-
ar anses stimulera minkar-
na mer, eftersom de då kan 
klättra upp och ner i de två 
burarna. 

– Så småningom kommer 
hela minkfarmen att byg-
gas om så att det blir bu-
rar med två våningar, säger 
Lars Glenmark. Oftast har 
vi två minkar i burarna.

Jordbruksverket kräver 
också att minkarna ska få 
leksaker inne i burarna som 
ska berika deras vistelse. 
Bland annat rör, halm och en 
hylla att vila eller klättra på.

– Vi har redan detta i 
våra burar, säger Lars Glen-
mark.

Bakgrunden till föränd-
ringarna av minkburar är 
Jordbruksverket föreslagit 
nya typer av burar efter att 
ha utvärderat minknäring-
ens djuromsorgsarbete och 
tagit del av ny forskning.

Vid byggen eller ändring-
ar av djurstallar ska en så 
kallad förprövning göras. 
Den brukar i regel hante-
ras av länsstyrelsen.

Gert ljUnGqvist
gert.ljungqvist@ystadsallehanda.se

djurskydd

eljaröd

Broderikafé  
i Eljaröd

 ■ Ett gäng damer som gått 
på broderikurs tillsam-
mans tyckte det var så kul 
så de vill fortsätta att träf-

fas. Och det ska de göra för-
sta söndagen i varje månad 
och i Eljaröds gamla lant-
handel.

– Det kostar inget att 
vara med, säger Barbro 
Lindholm och man behö-
ver heller inte anmäla sig 

i förväg. Det är bara att 
komma för den som har 
lust. Det är första gången 
nu på söndag, den 5 febru-
ari, och vi har satt tiden 11–
15. Vi bjuder på kaffe och 
jag har hört att någon ock-
så bakat. 

Gammal tradition väcks till liv
Brösarp
På söndag kväll klockan 
18 gäller det. Brösarp mö-
ter Maglehem. Det är 40 år 
sedan den senaste ”lands-
kampen” och spelarna la 
klubborna på hyllan för 
gott. 

Men nu tänker Henrik 
Larsson blåsa liv i den gam-
la hockeytraditionen.

Den första matchen går 
av stapeln på byns hock-
eyrink vid skolan. Isen är 
blank som en spegel, det 
har Henrik sett till. Han har 
varit där och spolat tidiga 
morgnar och sena kvällar. 

– Jag har gått runt i byn 
och satt upp lappar för 
att få ihop ett lag, avslö-
jar han. I dagsläget vet jag 
inte hur många vi får ihop. 
Det kan vara tre eller tret-
tio. Om motståndarlaget 
Maglehem vet jag bara att 
de skickar killar mellan 15 
och 22 år. Om det är proffs 
eller helt okunniga vet jag 
inte. Själv har jag i alla fall 
plockat fram min skydd 
som jag hade som grabb.

Brösarp hade tänkt varva 
byns barn och vuxenspela-
re i laget men i Maglehem 
är tillväxten skral så barnen 

får spela vid ett annat till-
fälle. Matchen går två gång-
er trettio minuter utan att 
klockan stannar för avblås-
ningar.

– Tröjor har vi inga men 
jag har funderat på att få 
matchtröjor uppstickade 
efter originalmodell. De var 
i ylle, säger Henrik. Kanske 
stickklubb är intresserad.

Det blir också ett retur-
möte som ska äga rum i 
Maglehem. Där har de ing-
en rink men de har en fin 
spolad bana.

lollo Bark

ishockey

Uteförskolan 
blir försenad

Vad Utsikten inte kände 
till var att minst hälften av 
förskollärarna måste gå en 
speciell Ur och Skur utbild-
ning och examineras innan 

förskolan får sitt godkän-
nande från Friluftsfräm-
jandet. 

Och den utbildningen, 
som är en högskoleutbild-

ning, går nu förskollärare 
Kathrine Cronvall som räk-
nar med att vara klar med 
sin examen i mars.

– Vi är redan ute myck-
et och arbetar efter Ur och 
Skurs pedagogig, säger 
Kathrine. Den går ut på 
upplevelsebaserat lärande. 
Naturen är en viktig del i 
detta och vår uppgift blir 
att försöka lära barnen att 
förvalta den till komman-
de generationer. På Ur och 
Skur förskola lever man ef-

ter ett ekologiskt synsätt 
och lär barnen kretslopps-
tänkande, att sortera sopor 
och försöker skapa ett in-
tresse för naturen. 

I mitten på mars räknar 
Utsikten med att få sitt cer-
tifikat.

text: lollo 
Bark
lollo.bark 
@ystadsallehanda.se

Brösarp. Utsiktes förskola i Brösarp ska 
som YA skrivit tidigare certifieras som 
”Ur och skur förskola”. Det är Frilufts-
främjandet som gör bedömningen och sitt 
godkännande utifrån den ansökan de fått 
in från förskolan.

ur och skur


